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 ةرماسملا

 نوفافلا
 ْن وناثلإو ةيداحلا

 7 وناثلاو ةيناثلا

 نوناهلإو ةثأ اذلأ

 نوناهللاو ةعبارلا

 نوناغلاو ةسسا

 ْن ىناثلاو ةيكاشلا

 نوناثلاو ةعباسلا

 نوناهلاو ةنماقلا

 نوناغلاو ةعماتلا

 نوعستلا .
 نوعمتلإو ةيداحلا
 نوعستلإو ةيناثلا
 نوعستلاو ةثلاثلا

 نوعمتلاو ةعبارلا

 ْن وعستلاو ةسماخلا

 نوعمتلإو ةسداسلا

|] 

 سراب يف قو-

 سب رأب

 ولالا
 سيبانملاو رد مارهأ

 ةيخعرات ةذبن

 سيراب ءانا ضعب فصو
 تاجو زلا ددعت

 ءاصحالا وا دادعتلا

 ةءارزلاو ةحالفلا

 يأصرُق
 ضرالا تافبط ملع وأ ايجولورجلا
 8 :ر دان

 ةيقرشملا ةيعمجلا
 رصم يف سيدنرفلا
 دئاقعلا

 رداون

 نيدنلا
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 عا ةرماسملا

 بوقعب ةياكح ىلا دوع نوتملاو ةنماثلا
 ( بوقعي ةياكح نم )عابسلا 2نوتسلإو ةعسأتلا

 "يزن ةباكللل نم )كداب نبا نوعبملا
 ( بونعي ةياكح نم)رغلا نوعبسلإو ةيداحلا
 ( بوقعي ةباكح نم ) ةدّرقلا نوعبملاو ةيناثلا
 ( بوقعي ةياكح نم ) دايزلا رونس  نوعبملإو ةئلاثلا
 سيراب ىلا لوصولا نوغبملاو ةعبارلا
 سراب ِ ةجخ نوءبسلإو ةسمأخلا
 لا نال نسل دال
 ( بوذعب ةياكح نم) ةشئاذإو رجلا ةيح  نوعبسلإو ةعباسلا
 ( بونعب ةباكح نم )ربنعلاوا وااشاك 0 نوعبسلاو ةنمأنلا
 بوعي ةصق ةم نوعبسلاو ةعمأنتلا



 انكي

 يم ا
 قودنصلا تابغ انراظننا يف اجاوخملا نأ ناخلا بحاصل لاق م
 رشلا ادجوف الصو نا ىلا ريسلا يف نادج هب افرصناف هايا هلوانف
 تقولا اذه ىلا كرخاام لكاتسل اجارل لاق اهراظنتا يف هبحاصو

 نم ناكو هفرعي هيف لبق نم نكي م الخ هأرإو هفنعيو همولي ذخأو

 نم ناك ام ل ركذف هربخ نم اًنيش مدع مكي ال نا بوقعي ةداع
 تفنلا مث همول نع فكف اطوخد يف :عشلا نبا ةيغرو ةسيئكلا رمأ
 اكيلع سأب ال لاف لبخلا تامالع ههجو ىلع ىأرف :عشلا نبل ىلا

 ةدئاف اهارحإت ىل نك تع

 ( عبارلا ءزجتا هيليو ثلاثلا ءزحلا ىبتنا )



 ا

 فالخب ناك ن أو هوثرو نيذلا هيرافا نم رثكأ هوثرو بناجالا

 0 هتاف كلذ
 هتزانج يف عيدجيو لام الو هل ثرإو ال لاح ريقف انددع صخقنلا

 نوشيو هيلع نولصيو اضفلا هنع قيضي ام ءاسنلإو لاجرلا نم
 هونفدي نأ ىلأ .هنساحم نوددعيو هل نورفغتسي هيدي نيبو هفلخ

 ىترعالاو ا نا هيراقا وزع هنفد نم اوغرف اذاف

 قيلي لزغم هل ناك نا تيما لزنم ىلا نوعجري مث اضعب مضعب
 غي ام ةورملاو ةورثلا را لذيو هب قيلي لحم ىلافالإو ءازعلاب
 هل نولبعيو تيملا براقأ نع فلكلا عفرو ةمدخلا نم معسو

 تيما ىلع اهعفن دوعب يبلا دئإوعلا نم كلذ وحنو سلو تادخمل
 بسح ىلع رثكا وا مايا ةثالث ىلا كلذ ريغو ماعطلا ماعطاك
 مال لي ل كلذ لك اكو هلق تلا لئاشف
 فالخب تيللا ناكاذا امإو نيرداصلا عييشتو تيدراولا ةلباقم

 هرذح ىلا راص ىتمالو فيك معي الو هتراتي دحا أبعي لف كلذ
 تيلا ةكرت يف بجي ال لاح لك ىلعو ةورث اذ الومتم اينغ ناكولو
 هترت يف هتاراومو هيلع ةالصلإو هنيفكتو هلسغ ىوس هتثرو ىلع الو
 هتامع ني د لمع تاوخ تمم أح ف صوأ ناك نا لأ

 اًدلو فلخو انم تبملا تام اذا هنأ ةينيدلا ماكحالا نمو

 ىلو هتافلخم نم *يش لامعتسا يلوح ول الحر ارصاق
 ”ابصنالا نيبتو ةكرتلا مسقن نأ ىلا "ملا برش ىتح ةينآ وا اشرف



 ا!

 ترخأت امنإو هل هتنيع يذلا تقولا يف ينثعب هنأ وقعي لاقف
 ةيكلا لكسي نإ ا 0 كلا ا نال
 اع ىتح اهب انثكف تازانحلا كي انه ةيراحلا دئاوعلا فرعيل

 ا يف روضحلا نع ينرخا يذلا وه اذهف ماتوم يف مدئاوع
 ني

 نيب ولهما كريما ذا نع ل
 لا ودلال رع. ةييكسللا لرش هلا دا ند 1

 ا ع ا يف عمتجا هنإو
 اذ ا يارس ةهج يف تنك ينا وهو عنام ي 0 6 ا

 اككهدلب يف تازانجلا عييشن لهو ىأر امف يرصملا كببحاص لاق

 ةغللاب هبلكي لد ر 0 هنكلو همالك يلا 0 | مف اندالب يف هآر

 ايف ةرثعلا نم قوخ ةيواسنرفلا

 كلذ يف نيلسملا 0 نأ هل لق ةيبرعل اب بوقعيل لاقف
 م نراكو دحا 0 تام اذا نيماسملا ناف مدئاوعكت تسبل

 لك هتزانجل عيدجب لب هلا تفنلي ال نيحلاصلا بقانم نم ثينبب

 راخلاح ةهلرق يوذ نمالو هلي نم يس ا
 ريخ نم هلمعي ناك الب عبات هتايع دعب هرابنعا مدعو اندنع تملا

 . ناسللا رهاط باقلا ملس ناسحالا ريك ناك ناف هتايح يفرشوأ

 نيكاسلل ابحم ريغلا عفن يف يعسلا ٌمادريخلا لعف ىلع ادوعتم

 هتولل . نزح ءارضلاو 0 ارسلا يف هيلع هللا هبجوأ ام ايدؤم ءارققلإو
5 
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 عاقب بلغا لج راصف سانلا ةدوتع تريغت هلاثضإو اذه :نف الصضا
 نيدنلا ةلق قرم اكول اكابوروأ

 ينفلاف سانلا فالدخاب فادخي ىتولا يف ةسيكلا لاحو
 07 ترضي امو دس لع ةتللفو تيار ام ل ياخ مل كح
 دونتلا

 كلذ عبو العا كلذ نم يش هل لعفي ال ابرف ريقتلا امإو
 تو ١ نم مجورخ دع سانلا ءالوه عيج تلمات ولف
 بلبل ل أف اذا هكا ةنايدلأ رو ال ةفلانع اهتدجول طاوجأ

 ةنالف را اذ ذك يز م ةنالفو 07 يف تناك ةنالف الثم

 8 تك نليعللا يدي 7 لك و نلف ٠ نما ءانغل أ تداجح

 ةينالع وأ آر ل ةنالف م 5 انالف نسسللا يد يس ا 7

 ىف رحل انقر زق يف مالكلا “أ مويا كلذ يف عمست داكت الو أرج ملهو

 هل لا 3 / ةسيئكلا ةوسكو روخلاو .عومشلا نم

 ىو ءارمالاو نايعالا نم امأ وأ هفلخ ىثيم م لا

 اضيق نم 0 هحور تضبق نم 0 از دحأ عمسل ن ا كللذ

 مم زوجت ةأرمأ نم الأ ن نوكي ال كلذ عمم اذإو

 يي اهاقلت بوقعي هدصق يذلا تموز :امكلأ لا اولصو أو

 مث دق قودنصلا نأ لاق مث امهنلجإو نييسركب اهل رمإو توناخلا

 رخام ال كنا ىلجا اجاوخلا ةريت هل |مسزا ىلع امزاع تيلكو ةبم نم
 رذعل الا داعيلا نع
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 ىأر دقو ةسيكلا نم اجرخو بوقعي دي مثلا نبا ذخا مث
 كسلا نع هل اسف رظاشلا تكللت نما رثات ميلا 0 نأ بوقعي

 انج ايم لا رظناف هل تضر امد لع كتر يوم
 عامتجا ناف اميظع اقرف دجت ة مسئانك يف جرفالا نيبو 3 اننيب نراقو
 آب |ولعفي مل ةزانحلا ىلع ةالصلل ناك نا اندنع دجاسملا يف نيلسما
 ناك »اوس هل رافغتسالاو هيلع ةالصلا نم تيل ىلع هعفن دوعي ام

 |وناك ةضيرف ءادال ناك نإ اناربك ام اًريقف وا انغ تيما

 ' لبق ناسنالا نم بلطي كلذ حوشخمإو وضخ لا نم ةياغ ىلع
 هيلقو هلا هبر ىلا هجونلاو هبوثو ةئدب ةرابط ةالصلا يف هعورش
 ةيضرملا الخالاب يلمتلاو ةيدرلا ىالخالا نع يلختو

 دنع نورق ةدعب نالا لبق نيدلا رمأ ناك دق بوقعي لاقق

 ارابعإو (رارتجا رثكا ةداسلا نكامل تناكو رومالا ملا نك مالا عينج
 انا نايدالا نأ عزي كلذ رس لهجي نم ضعبو نكامالا عيمج نم
 رما لاحت كاذ ذا مالا لهجل قباسلا نمزلا يف ةيظعم تناك

 نوفرصتي نيسيسفلا يدياب تناك قلخلا باقر نأ لومتو ةنايدلا
 لمانلا ىنغتسأ اقف نا امأ او ٌثديبع 2 تادايلا فرصت اييف

 منع ةينغ يف نراسنأ لك رادو ندملا ت يزن يف كلو
 عابتاب امزلم دحا سيلو هل 3 هيف ام ىلا هسفنب ءادالا هكعو
 نييدب . يدي ال: ن ا هلو ءاش نيد يأ رايئخأ هلفرخآ نود نيد
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 ل١ نر انو سالما رككأ لاجرلاو ءامنلا لعو نيب
 بهذلاب ةللكم كاذ ذإ ممسبالم تن تناكو دعب ىلع الأ ا

 مثريبك ناكو بجتلاب اط ىضقي موسرب ةنيزمو بصقلاب ةشكرزمو

 نب نا الا مظع عفترم ىلع بيطخ هناك مخر لاع توصب لكي
 رمالا اذه غي هل قبسي مل هنال ةدابعلا هذه ةيفيك فرعي مل عشلا

 تاوتماز اهنس ترطحلا' ةلاغ ها اح يرطو كحل لك بيع ةلاع
 3 اناناس تاره ل تناك ناحلالاو تالالا
 امأ بوقعي لاقف هب مكي يذلا ناسللا نعو سيسفلا هلوقي اع

 ةيادلاة ادار, ةعدالاو :ظاولطلا““ ةلنةوجيدلا نول -اوف هلو
 عدرا فرات

 ارتكلو من لاقق لوقي اب نيرضاحل لع ال ال يشلا نبا لاق
 ةدهانملاو رظلاب نالا يننكت نأ كايصوأو اهنودؤي عسر

 ع دحا ةآرف هتماع عزني مل هلوخد تقو خيشلا نب | ناكو

 ؛عأ نم 0 ناب ءرماف

 عم 00 ابالك ىارو لاعتلا معلخ مدع عم سورلا فشكب
 نما ةيع كازف' دحأ نم جل لع راك الو ةبسللا ”لكاح انيانا
 5 اوسكم لخادلا نم ةسيككلا طئاخ عيمج ىأرو كلذ
 ىلرف يملا نبا تفنلا مث اهنكامأ عيج يف ةدوقوم 3 دوسالا
 نابهرلاو :نيسيسقلا خم زبك كله همادقو هب |ورضح دف اًييم

 هلوج نوفوطي |ولعجو هوعضرف ةيمسرلا سإالملا نيسبال
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 اهناوخلا ةرضسو بكر لاب اك ضني كفا دمثلا نل "لاذ
  0اهحرشي ن 00 علا اظنلاب قلعنت ت تاك نخفف انل

 ضو اك زايقأل اهلرعشس نرركي "نأ يدق دار ابثما السر ف
  0م كلذك ن أك ان

 لعو 3 نول نيرفكا اناب اذ ذل ةرارتاس اه انيب

 ةسيكل ا باوبا ىلعو دامعم ريغ يز يف ملكو مدخو ةرب 1 ع اهباب
 نفرض ىف ا تالا عيمجو ةيمسر سالي 00 2

 لاقف هيق نودذدبعتي 0 ا 0 هل لاقف بوقعي

 لم نيب ةبسانلا أمو ١١ ةيويندلا يقالطأو 0 ٌةدانع

 بوقعي لاقف ١ اهنوقرافي الف ةيسشنلا ظو رك م ار

 دباعلا اكان ١  5م 5 نك روق اهريغ اوأ تارتاينلا

  0ةابكألا يف نقرر اذ ةرثكب 0 مقرف الإ هلو الا

 نابشلإو ءاسنلا ةراكآو روخلا نرد اهبف قرحب امو عومشلا نم
 نسحبالا مهيب ةريهش سيصقلل نيك احلا تاوضالا ىلأ ميمو

 كلذ هبشأ امو يثولا ةرثكو يزلا ةراضنو سإللا
 لاقف ١ لاخلا ةقيفدح اقلاع انلخد ول يعل نب

 امظع اماحدزا ادجوف الخدف انلوخد يف ساب ال بوقعي لاقف

 ىرتف هتدابغ ثقو هب 2 ةانيفا 1 11 ءاسنو ةلاح نم

 نييكر ىلع تايئاج ءاسلاو ةفرشكم ممسؤر افوقو لاجرلا
 بهذلا كب موسر اهدولج 3 ةشوقنم ةريغص بيتك نييديأبو *
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 ل سيلا وة يفامما ةرئاسللا

 نب ددلا

 يف رظن مث ةهرب - عم خيشلا ساجن 1 ريبثلا نذأتسا من

 الف هدلو هعمو هيلا اهجوتم ماقق فزأ دق تقولا دجوف ةعاسلا
 هديب ترم | وشلل لاق مث اأو دلما طماط ع العد

 1 هب هلا يفربخيو مترضح ىلع اهيف سي ةركذت يل لسرا
 ماركلا نأش نم نا لوقيو هنو اننبب ةنيعملا ةعاسلا يف اعينج
 30 "0 ايلف تاعاس ثالث تقولا نم يقب دقو مدعوب |وذو اودع
 نذاف بوقعي عم باهذلا يق هدلاو ان ا قب ع ةولا دادتما 5

 ا هي اا لا طب نإ لا بوتس يقل ا ل اف
 ضمل هب نك 3 زاخا دحأ نم ةبظعم ةراظن 2 را

 هل اهرضحال اهني ينطعا دقو هماقاب اهبجاص رماف صنت



 ا ؟

 . فصنلا ىلع دحإوو ةغراف ةعبرإو ةولمم ةعبرا ثلاثللو

 ةعست دحإو لك ةقيرطلا هذهب ذخايف
 ناغراف نانثأو نأولمم نانثا لوالل طعي نا ةثلانلا ةينيكلاو

 فصنلا ىلع ةسّخو

 فصنلا ىلع ةثالثو ةغراف ةثالثو ٍةولمم ةنالث يفانللو

 فضلا لع نسكت مغر ان ةضياوإر ماع
 اباتكاهنم تدجو ةليوط بنتك اههبشي امو لئاسملا هذه فو

 نرم غارفلا دنع م عمجا تنك نيذلا ةيبكارملا يلاعكا دحأ عم

 دقو سيلجلا ةثداحمو سيلا ةكانما نع قينغي ناكف :ىلغتلا

 ايف لكن اذه ريغ تقو يف هللا ءاش نأو ةريفك ءايشأ اهنم تظفح

 هنأ مدلع ال اجاوخلا لبق نم الوسرم نالا تح يناف أهنم ينرضحي
 وحن هجوتم انأ اهو ةيحئرفا ٠١ ةعاسلا نوكت ثيح مترضح رظنتي ظ

 اهب يفرمأ لاغشأ ضعب ءاضقنل ةنيدملا
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 نوكي نا ملي ةلأسملا هذه هبشي ام لك لح لجال من

 ولف اهي اددع صاختالا ددع ىلع ليماربلا ددع ةمسق جراخ

 نيرشعو دحاو ميسقث بلطول اى ةمسقلا تانن ل كلذك نكي م

 اليمرب نيرشعو ةعبرأ مدت فالخب نكي ال اذهف ةعبرا ىلع اليمرب

 مزلي يذلاف ةعس ةمسقلا جراخ ناف هناكما يف كش الف ةعبرا ىلع
 ينف صاختالا ددع ردقب ةحيتح ءارجأ ىلإ ةمسق ةمسقلا جراخ ليلحت وه

 00 و 55 يف ةتس اهيلا للختي يلا زجالا لاثملا اذه

 كلو نول نامي لالا لق اذه لمف:كلق ريغ ىوكيالو
 فلا ليديا و[ فصلا ندرس ياعورل

 داو فصنلا ىلع ن ا ا كتلانللو

 لاو
 ىلع نانثإو فصنلا ىلع نانثأو عراف دحاوو ولمم دحاو عبارللو

 ىلع اهنلثو كولمم اهنلث اليمرب نيرشعو ةعبس اهانضرف ولف فصنلا
 نال ةئكم ةيسفلاف ةنالث ىلع اهيسنث ديرإو غراف اهتلثو فصنلا
 تايفيك ثالث اطو ةعست ةمسفلا جراخ

 عون نم ةثالث لك ليمارب ةعست مخم لكل طعي ىلوالا

 ىلع ةعبسو غراف دحاوو ولم دحإو لوالل ضعي ةيناثلا
 فصخلا

 عيا لي نيئاو و ةعراذ تب لو هلم هعبزل ينايللو



 ليادلا

 :.' ةثالغلا يناوالا يف تيزلا مسفت هلال كب دم هلا 300

 دحاو 0 00 .راك اذا 1 قم 0 هزه بوقعي 8

 كلاقلا ثلفلإو .غراف اهلثو عئانل نمولم اهثلث اليمرب نيرشعو
 0 تلتف ايتلب دحأ ارا لك هنالغ ص فحل لع

 اذه بوقعي لاقق ةعبس دحإو لك ذخاي ذيشلا نب 0

 ريداقملا ةيواستم وأ ةولمع وأ ةغراف اك 000 اذا رهاظ

 نال الح كقرعل تيلمأت ِوْلَو كللذ نم 5 0 0 ضرفو

 ةنالاخو .ناعإو مانا صو 'داوعا .ةناللت ىلا هليلك 06 ةعس ع

 .ةويبثا ك والل الغم يطعنذ ةلعدلا هب لك دادعالا هذه نم لك

 فيلا لو قالو نييرات تتار نيم

 ذيبو افضتم -1 داوم .ةغراق ممنالشو .ةراق هالق تلاقلام

 ند رخل عب ام ردق ةثالنلا نم: دحأو ناذك حب نوكي ةيفكل |

 عئاملو ليماربلا

 ةنالم ةثالث لوالل طعي ناوهو رخآ قيراط اح نكو
 500 ةنالم ةنالن يئانللو فصنلا لع دحاوو ةغر اف ةثالثو

 بفصضنلا لعادخأو

 يف كغضتلا لغ .ةنخنو غراف دح وو ولمم دحاو ثلانللو

 فورظملا نم نياك + ثلنلا ممم لك ذخا ضيا ةقيرطلا هذه

 فورظلاو

00 



 ا

 011 دم كب 0 نبال قضطل هلطعلا فم 0

 اذكم لمملا قيرطق ةسخ خالو لاطرا ةعبس عسي اهدحا نارخأ
 ةفباركلادق عيد 000 الو 0 ١١ الن

 ند هموت نركف طسملا لا رهضلا فام هاا

 ظ ةعبس ريكلا

 ار هد ردملا ف نكد كلا ىع طيار لاما
 ناتنأ ريتكلا فوة اقيولا

 يفو ةثالثريغصلا يف نوكيف ريغصلا نم طسولا ليكت اعبار

 نامنا يكل قو ةعبم طسولا

 د ل فريغتلا قف انووركلا قف طسولا يف ام عض انماد

 ةقست ريخلا فو ةنالن طسولا 2 نوكيف

 رقيحغ ريغصلا نم طسولاو ريكلا نم ريغصل امال انضطام

 50 يفثو ةعبس طسولا يفو دحاو ريثدلا يف ن

 نوكيف طسولل ريغصلا يف امو ريبكلل طسولا يف ام لقتن اعباس

 ةدرك ركأ داخل طسولا يق

 ةردةجلا طيسلا ف نوك د رثكلاب نمي ظمرلا ليكيباسا
 بولطالا وهو ةتسريبكلا

 هل لاتف لذذ دق بوقعي اذاو 0 اذه ىلع اهانيبو

 كلذ ةي علب 2 نآد كل تعاون كتورط تعغت 1 ينإ نيشلا

 مف امك غار لاثمأ ضعب ا تيقلا دقو كدجرد

5 
 و
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 ا اميريخملا ءانألا ليكي ربا انطانلضو فيج ادا
 هيف دلو ريكا قرون ظل وو هس ا

 بولطملا وه 5 زلا مسقلأ دق

 ريبكلا ءانالا يف تيزلا فصن ءاقب اندرا ول نعْشلا نبا لاقف

 لعفن فيك
 رييكلا يفو ةنالث هيف نوكيف الوا ريغصلا الف ذيشلا لاقف

 ةسمح

 يفر ةثالث هيف. وكيف طسولا يقرعصلابيفام لقت لي
 ةسهخ ريككلا

 طيبا قر فئالخ هنق نركيو يكلا ىمريحصلا الغافأت
 نانث ريخلا قد ذل

 طسولا يفو دحأو هيف نوكيف ريغصلا نم طسولا لبكت ابار

 د ماكل
 دحإو ريغصلا يف نوكيف ريبكلا يف طسولا يف ام عضن اًسساخ

 ةعيس يشكل يو

 يفو دحإو هيف نوكيف طسولا يف ريغصلا يف ام عضن اسداس

 ارا محلاو ةعسربكلا

 يفو ةثالث ريغصلا يف نوكيف ريبكلا نمريغصلا الف اًعباس
 دارملا وهو ةعبرا ريبكلا يفو دخإو طسولا

 اندرإو الطر ردع ىننا عسيريبكلا ءانالا نأ انضرف ول لاق مث
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 ثالغلا تاقرولا ددع هل مضي نونالثو ةئس كلذ عومجمو رشع

 ردقب بفيعلل ا قو ددع اا يواكاا وهو نينالثو ةعسل وكيف

 يف يلا رشع ىبنا نم ةثالث طقست ةلاحلا هذه لثم يفف ةنالن

 ةعست يقابلا نوكيف نين الثو ةتسو نيعبرإو ةيناث نيب ام قرفلا
 اذكهو ثالثلا تاقرولا ماقراوهو

 لقعلا عيسوت نم اهيف امل هاياعملا هذهب ساب ال نيْشلا لاقف

 يرغص يق هتعمس ام كلذ نم برقيو باسحلا ةفرعم ىلع ةناعالاو

 ةينأُع 00 اهدحا ةيعوأ ةنالث هعم اناسنأ نأ انضرف ول اه وهو

 أولم ريبكلا ناكو ةثالث ثلاثلاو ةسمخ يئاثلاو لاطرا

 37 ا ُخ هيف ام فصن عضن نا اندرإو نيغراف نايقابلا

 مزليف
 ١ ةنالن ريكلا قو ةسمخ هيف نوكتف ريبكلا نم هالغ نأ الوأ

 طلب وظل يف دك نركيف طسولا نمريتملا الغابات

 ةثالد ريبكلا يفو نانثا طسولا يفو
 طسولا يف نوكيف ربكالا يف ام ىلع رغصالا يف ام عضن اًنلاث

 اغراف ريغصلاو ةعسريبكلا فو نانثا

 يفو نانثا هيف نوكيف رغصالا هِي طسولا يف ام عضن اعبار
 اغراف طسولاو ١ حلا

 نانثا رغصالاو دحإو هيف يتبيف ريبكلا نم طبسولا المن اساخ

 ةسمخ طسولاو
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 عبرالا تاقرولا ماقراوهو ربح ه2 نوكي يقابل ناف ن وسفخو

ٍ 0 

  2 1 6ةعبسو ةعبرأ ةذ د 50 0 0 ل

 ةسهح برغل رم م ا لعف ر شع ةسهخ راد ادعو ةعسنو

 ةنالذ هل م نيعبرأو ةسهح لصاحلا ن وحب <ي ةنالد يف رشع 20

 ةلادكأ هذه فن يعل! قرو ددع ند راكا وهو نيعبرأو ةيئاك :

 نوعبرإو ةيناث وهو ربكالا نم نوثالثو ةتسوهو رغصالا طقس

 نوكيف ذوخأملا دعب يفابلا قرولا ىلا 30 يقابلا نوكيف
  5ل ايلا اذه يِفش ةذوخاملا ثالغلا تاق دل ماقرأ و

 دلدرورشعو ةسّهح ثالثلا لصاحو ةدس 00 هن ةينام

 هطقس نيرشسعو ةينأ لصاخلا كر ثاللثلا ,تلقرولا ا

 ةيناك قفايلا فكي بعللا “راو وه يذلا نيتالثو قبس دع ند

 ةينانلاو نينالغلاو ةئنلا نون لاعنلا رهو ريع لنالا هل تبع
 ثالذلا قاروالا ماقرأ وهو نيرسع لصاحتلا نوكيف نيعبرالأو

 تاقرولا ماقرا نرا ضرفول ام يفو ةثلان ةقيقد أرطت دقو

 -ددغو رشع ةسمخ رادخل ادذعلاةراكو :ةعبرإو ةالتو نان قمادلا

 ةقرولا مز لييكت لجال مل ةلاعلا هذه ين نينالثو ةس مول

 لوما اغالو رشع ىنا ةيناثللو رذع ةئالث اط ذخان نا ىلزالا
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 نيسهخو نيبثأ نم هحرطت نيكل را ةينأك ريصيف ةعل رأ هيلع مضي

 ةسمخ يقابلا نوكيف نيرشعو ةعسن نم اهحرطت ةعبرا يقابلا نوكي

 ةعسل مرو ةذوخ املا عبرالا قاروالا ماقرأ حومجم وهو نيرشعو

 000 بعللا 11 0 يذلا قرولا وه قباسلا نيرشعو

 ةعسن كلذ عوبجو 5 ةعبارللو ةعبرأ ةثلانللو ةتس ةينانللو ةيناث

 ترابا ياكل راك تدحا يلاي ههرالا هل انها اذاقادع

 نيرشعو ةعمسل يقابلا ناك ناس 1 « اهانحر اما ذأ قيرشعَو

 انركذ 5

 ماقرا نأ ضرف اذأ ام ىلوالا اهل هبنتلا يغبني ناتقيقد ك انهو

 صرفو ةعيسو ةعبرأو ةنالثو ادحاو 0 "لغم عبرالا قايل

 ىنثأ برضن نا رم ام سايق ىلع ليف رشع ىتنارادختل ددعلا نا
 ةعبرأ هيلع منو نيعبرإو ةينا لصاحلا نوكي ةعبرا يف رشع

 بعللا قرو ددع ردق وهو نيسخو نينا لصحب قاروالا ددع
 رحب اهلنام امو اا هذه يفف أرفص 0 قرفلا 0 زقيغ

 ةذوخأملا عيرالا قاروالا ماقرا عومجم وه ذوخأملا دعب يقابلا قرولا
 ددعلا ليكب ةقرو رشع ىدحأا ىلوالا ةقرولل نحل اة ١ هنايبو

 حومجتو ةسهح ةعبارللو ةيناع ةغلاخ ءللو ةعسل ةيناثلل 0 ردع لا

 ّْ 0 قرود ا١درع وهو ةعبرأ هل تييضَأ اذاف 5 ةثالث كلذ

 نانتاوه يذلا قّرولا ددع نم هيخرط اذاق نينالثؤم ةقبس وكي

02------ 



 1١١ ع7

 ةعسنو ةعبس اهقر ينلل ةيناثو ةعست اهقر ينل ةقورألا هوبا لاك :

 ةعسلو ةيناعو ةجس وهو ةلرخلملا ف ار والا عوببحت ةّيٌس ابقر يل

 لصاخملا نركب الوأ ةذوخأملا ثالاتلا ىلا مضت نورشعو ةلالث

 نيب ام قرف ةعبرأ هنم حرطن نيرش ءوةعس يقابلاو نورشعو ةتس

 ددعلا نادم ةث الث نيبو نوسمحو نانثأ وهو قرولا ددع لصا

 نوع إف ةينا يأ ةنال هيلع افاضم رشع ةسمخ وهو ليعتيمللا

 يآ ةماع ةقيرط كانهو بولطملا وهو نيرشعو نينثأ ينابلا نوكي
 ءاوسو 0 و 000 نيون 7 قرو 0

 ل رشع ةعبرا وأ رشع ا ررسك 0

 كلذ ريغ وا ةعدرأ و ١ ةنالن ذوخأملا قزرول فدع ناك

 قرولا ددع يف هتليعتسا يذلا ددعلا برضت نا يو
 ظعبت ع ةذوخاملا تاقرولا ددع لصاخلا ىلا فيضتو ذوخاملا

 ناك نا نينلثو ةتس نمو نيسمخو نينثأ نم اًبكرم هددع ناك نأ
 نم هطاقنلا مزاللا ددعلا وه يقابلا نوكيف نينلثو ةتس نم اًيكرم

 بولاطملا 0 0 نم ايقاب 5 2

 ةنالن اهارح 7 داو اك ارو عبرأ درج خا اذا الدم

 رادخلا ددعلا هنأ نأ صرفو ةرشك ةعبارلأو ةعبس هدا ةسّوح 2

 نيعبرأو ةعبرا لصاحلا نوبي ةعبرا يف رشعب لجأ برضي رشع دحأ
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 ثالثا ىاروالا ذخأ يذلل لوقت مث الثم نينو اتسم نوكت ناد
 دحأ ةقرولا ىلع يذلا مثرلاب غلبي قرولا نم اًردق ةقرو لكل ذخ
 ذخاي ةعست اهذخا يبلا تافرولا ىدحا مر اكرر كا تع

 درج مرا أل م 3 حفلا ورولا عرب نكت نط
 ةذوخاملا ثاللا تاقرولا ماقرا ةلجج وهو نيرشعو نينثأ يقابلاو
 ظ اليل

 قاروالا ذخا يذلل لوقت نأ يشو.ىرخأةميرط الح ف انو
 قارا مدنلو نردح ىلا نم ةقرو لك قر كرب ف طعيل تالا
 بعللا قرو ددع نم هظقسنو لصاخحلا نع هنم لعتسل من تاللنلا

 الثم بولطملا وهو نيرشعو نينثا قابلا نوكيف نوثالثو ةتس وهو

 ىلوالا قاب ناك ةتس ةقروو ةعبس ةقروو ةعست ةقرو ممر ناك اذا

 يقاوبلا هذه عوبجو ةتس ةثلاثلا يقايو ةسمخ ةيناثلا يقابو ةثالث

 ناك نونالثو ةتس وهو قرولا ددع نم هانطقسأ اذاف رشع ةعبرأ

 نم رثكا قرولا ددع ناك ولو بولطملا وهو نيرشعو نينثا يفابلا

 ماقرأ ةفرعم اندراو الثم نيسمخو نينثأ ناك ناب نيثالثو ب
 ردع ةغبس وم( لقاو ةرثع نمرثكا اددع انليعتسا ثالثلا قاروالا

 لوقت مث رشع ةيكوملا دعب نيسمخو نينثالا ثلثاوه يذلا

 قاروا نم اقرو ةقرو لكا ذخ ثالثلا قاروالا ذخا يذلل

 ذحإاي ناكر شع ةيسمخ ذوخاملأ قيرتوإل ةقرولا مر متين بعللا

077 



 آه

 فطام نا ريغ نم ةأرلا 1 تناك يلا ةقرولا لع يذلا

 لعجتو قرولا ماقرأ عيج عيت نا كلذ ةفرعم ةقيرط يل لاقف
 راك يع هاو اخ تنيلاو ريثع دام اًردقم اهنم الثم مداخلا

 ىلع لصاخحإو ةينانلا ىلع ىلوالا ةقرولا ُر 3 ةثالثب

 قابلا فضأو هنم ابطقساذ رشع ةثالث ىلع 2 : اذاف ةنلانلا

 اهطقساف رثع ةناأك لع يف لسا وقار ٠ اذاف ةيعبأر ١/ ةقرولا م قر ىلا

 ىلا اذكهو رشع ةنالث هنال زابايلا ر دعت ْن ١ مزلي الو مدقث 5 هنم

 ناك اذا الثم اهثرو ةصقانلا قرولا عت هنم ددع ىلا يتنت' نب

 لو رتل ىلا ناك ناو مفاعل ع ندر 3 قابلا
 ددع نأ 50 :ابابل أ لعإ لد اركض ناك ل بلا لع

 كنينثالا قيرط ْثش اهتفرعم قيرطف نينلثو نينثأ ورا

 ةنالث ال ةرشع ةرشع 000 طاقسالا كل مك

 ناف ةعبا لصاحلا ىلع مضت ةريخالا ةقرولا ىلا تلصو اذأفرشع

 ةر ددع نوكي قابلا ناف اهنم هحرطاف ةرشع نم .لقأ ناك
 ند هحرطاف ةرشع م رثكا قابلأ 0 ةذوخأملا ةقرولا

 نربنثا قابلا ناك ناك ةرولا ىللت جدع قالا نوكتت نرش

 را ناك نإو تنبا ىلع له الث نك نو كلا لع لد
 قع نيرضاحلا دح نأ :انضرف اذإو 5 ل لاق مثزابابلا ل

 دخان 0 اهدا لصاح ةفرعم ا تراوب ارو تولت

 انالثا ةمستلا لبق اهقرو ددع نوكي بععللا قاروا نهقرو ةتسد
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 يذلا فصلا نع ينلأس مث ماسفا ةثالث قرولا لعج ىتح اذكو
 هعضوو هقرو عمجم هيلا هل ثرشاف امرتخا يلا ةقرولا هيف

 فصلا نع ينلأس مث لوالا يف لعف اك هعزو مث نيفصلا نيب
 اذه نم فصنللا يف يف ذقيح لاقف هب هثربخاف هيف يف يذلا

 لاق اك ناكف فصلا
 يجخاحالأ هذه لثم ةيارد بوقعيل نأ كانه ن 00 0

 ةعسد ىلع ارغل ىدباف اهنم هدنع اهم اًنيش ميدي نب | ةولأس

 ”اسنلا ىدحال لاقو ةقرو نوسمخو نانثا اهددع يلا قرولا

 مخ مث هنم ىأرم ريغ ىلع ةقرو تذخاف تش ةقرو يل يذخ
 ضرع مث اهتقرو يف دوجوملا ددعلا اط نيب ةقرب دعبو قابلا هيلا

 0 دحا تذخاف نهلع اناث قرولا

 اسخ اهءاقرأ ل ىتح اقأروا ةفرو لكل يذخ اط لاق م

 ْ عست ذخات اتس نيتقرولا ئذحلا 122 تناك نأ في ةطقن نيرشعو

 لاك ايك تذكلاف زدخ تحدجاف اعنا تناك نو ةقراو رشك

 نيتقرول ف ب ف قرولا نم يجتب أم عمج من
 هتطف ةدشو هقذح نم أوشهدف لاق يك اكورد هك

 هبلعي نأ هنم بلط هن 0 بعلي ناك يذلا باشلا اصوصخ

 ممايف انلع ال مث بلط ام ىلا هباجاف هيجاحا نم هيلع لكشأ ام
 ةريثك روما كلذ نم ينأراف بوقعي يعمو انلحم تلخدف انف

 ةرلا فرع فيكو لوالا لكشلا نع هنلأسف اهريغب يندعوو



 آ١) ؟

 ثالنلا قاروالا عضو مث امم ةدحإو نهادحأت .راظلن عم و

 ىرخا انالخ نحل متلوالا تالف انج ا دس
 فص يل يس يتقرو نع ينلأس مث اهلبق ايف لعف اك اهيف لعفو
 يف اهتقرو نع تس لك لأس مث اهب ينربخاف هيلا ثرشاف يه
 قرف مث ئطخي نأ ريغ نم اهب اهربخاف هيلا تراشاف فص يل

 لعجي ةيناثلا ثالدلا ىرف مث ضب ءاذجي اهضعب ىلوالا ثالثا
 لعف كلذكو ىلوالا ثالنلا نم ةقرو لك ىلع اهنم ةقرو لك
 هيلا ان 6 1 كلذل تييف ةنلانلا ثالنلاب
 فصلا يف نوكت ةيناثلا ةقرولاو لفسالا فصلا يف نوكت ىلول
 بوقعي يل لاق رث 0 فصلا يف نوكت ةئلانلا ةقرولإو طسوالا
 اهانمسمقو نيثالثو اتس قرولا عينج انضرف ول. اننا كلذ نم فرغأو

 لك قرو انلعجو ةقرو ةرشع انتثأ اهنم دحاو لك ماسقا ةثالث
 مسق يأ نم ةقرو كسفن يثرتخا ناسنال انلق رث ايذاحض مسق

 كال اهعي لأن كل ديغ نم ةقزولا دع ادري درو دلل
 ادوجوم ناك يذلا قرولا ذخأو ماق مث ةيوعص ريغ نم كلذ
 فصلا نم ترتخاف ةقرو كرس يف رتخا يللاق رث لاق اي همسفو

 عج دعب نيرخالا نيفصلا قاروا نيب هعضوو ةقرو عمبجُت طسولا

 مث رفص أدبم العجو ءايلعلا ةقرولا ذخا مث كلذكأمنم لك
 ةعبارلا ذخا مث كلذك ةثانلا مثرخآ فص ًاريم الجو يناثلا

 ةثانلا قوف ةسداسلا مث ةيناثلا قوف ةسماخلإو ىلوالا قوف اهعضوف



 ا

 ةسمخ يف قابلا برضا ١ دحأو 9 نم طقسا مث كتقرو طق

 صختلا ةقرو مر عيمجلا ىلا فضا مث ةسبخ عومجملا ىلع دز من
 ة قابلا برضاوأ ادحأو هنم طقسإو لصاحلا فعض مث يناثلا

 اك لعفف ثلاثلا صخشلا ةقرو مر عيمجلا ىلا فضا مث ةسخ

 نوكي رذقيح لاقف اذك لاقف عومجملا ردقاف هل لاق مث لاق
 ةيقرو لك ناك يذلا طفلا يدع ردغب ةتالكا تم نعاز هلك

 ةقرو نال بجع ال لاق يبت ينايلطلا ىأر الف كلذ نم انيبعف
 عبس ثلانلإو عبرا ينانلا ةقروو طفت ثالث اهيلع نراك لوالا
 ةسمخ قابلا راص ةثالثلا فعض يف يلا ةنس نم دحإو طاقسابف

 0 2 لصاخملا راص ةسخ يف هبرضنو

 نوكي ةعبرا وهو هيلع يناثلا قر ةفاضابو نيثالث لصاحلا نوكي
 تطقسا اذاف نيتسو هاني اذاف نيثالثو ةعبرا لصاخلا

 ةئامالث عوبجملا ناك ةسمخ يف هتبرض اذاف نوتسو ةعبس يقتب ادحأو

 اذاف نيعبرإو ةئاؤلث عوببجملا نوكي ةسمخ ةدايزبو نيثالثو ةسفخو

 فنيعبرإو ةعبسو ةئاثلث غلب ةعس وهو ثلانلا ةقرو قر هيلع مخ

 قاروالا يلع فا ماقرالا رم ايكرم هتدجرل كلذ تلمات ولف
 ةثالثلا

 لاقو قاروا ةثالث ذخإو ةلواطلا ىلا هدي دم مدحأ نأ اهنمو

 ةلواطلا يلع ثالنلا عضو مث تلعفف اهنم ةدحإو كرس يف رتخأ يل

 يناللا .ءاسنلا يلع اهشرعو: ىرخأ الث ذخاو ضعب قوف اهضع
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 هنبا هيلع لخدف قافاف 2
 دك لاق كتليل تضيتا امفو كنبيغ تناك نيا هل لاقف

 ره اريثك اهب اندجوف كراوجي ةفرغيف يئايلطلا اجإوخلإو بوقعي
 ريو دما شا قو لالة

 يجاحي مضعب تيأر يلا تقولا اذه ىلا ينرخا يذلاو اهراوجب
 لاقف هانعم لقعتا ل ام اهنمو هما تنك أم اهنم ةاعم لئاسمب اضعب

 0 اظلم ل ا
 نم يأ ةقرو منم دحإو لك ذخايل كانه ناك نم ةثالثل لاق

 ايل ةيوسر ابطقت ديزت ال نأ طرشب بعللاو وبلل ةدعملا قاروالا
 ددع عض الوأ ذا نم لاق مث ةقرو دحإو لك ذخاف عسن نع
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 ابلضف ىلع ةلادلا راثالا نم كلذ ريغ ىلا ةكم هللا ىلا اهبحإو
 ترشنو اهنايا نوتم كل تطسبل ةلغاشلا قئاوعلا الول هللاوف
 ريشلا نذأتساف مايفلا تقو ناح دق ناكو امالالد نونف كيلع

 مالكلا اذه رركي وهو ماقو
 دايجلا يف هللا كعدوا * دابعلل هللا ةجحراي

 . يدارماي نيعلا ةرقاي * يبلق روناي يبر ثيبأي
 يداشرايدعسلا ثنماي * يتابحاي هللا ةبعكاي
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 اندجو عاقلا ىلع ثعلطا ين

 دعست .لاجرلا ىقشت اك ىقثن

 ينا هل لاق ةنحجلا نم مدا طبهأ ا كاع كاد كرات

 هدنع ىلشيو يشرع لوج فاطي ا هلوح فاطي اني كجن 1مب»
 ءايبنالا ناكف عفر نافوطلا نمز ناك الف يشرع لوح ىلصي اك
 ليجل ةنمخ نم هانب مارد هللا اوبن فذ هناكم ن ولعب الو نورك

 لزانلا لضافنن اكو ربخلا لبجو ريطلا لبجو نانبلو ريبثو ءارح

 يواسي نرا تاهيهو ةينامسحلا لزاملا لضافتت كلذك ةيناحورلا
 ريجعلا نيل اهذاني رادو نييلاو بارتلا قبل اهذانب راق ني حا
 امراع ةنيدمو تاوهشلا اهتراع رثكا ةنيدم نيب قرفف نيجلاو
 0-0 نادك هينا نامال د مسا

 ١ باوثلاو رجالل لب بارتلإو ٌرِجالل سيل كلذو هيغ يف
 لاق ا بارتالا

 اهلاهج اهيف راد ناك نك #4 اهاج ابيف راس اضرا لبقأ

 نم الا ور ةعبرإو ةئام تيبلا اذهب فاط دقو
 تيبلأ يق ءايلوالاو ةكئالملا نم هللا الآ هنلعي ال ام ىوس ءايبن الا

 هيلع ىنثأ دقو ةيلوالا رس هلو توببلا رئاس ىلع هللا هانطصا يذلا
 يدلل سانلل عضو تيب لوا نأ ىلاعت لاق تونكاو ةزعلا وذ

 ني 2 ميهربأ مأقم تانيب تاي هيف نيملاعلل ى ىدهو اكرابم ةكبب

 ضرالا هجو يلع ةدلب ريخ سو هيلع هللا ىلص لاقو انما ناك هلخد
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 موي ينو ةنس لك نم مايا ةسّخ موص اندنع مرحي و همأقم هريغ موص

 رشا مايا ىست ىبهستو هذعب يللا ةثالنلاو قالا ديع مويو رطفلا ديع

 مالسلاو ةالصلا مملع كلا ةكتالاب 0 ةيغ وردم هكحا رق

 راكذالا او ةالصلإو نارقلاب لاغتشالاو سانلا وعم

 نم رتو ىلع راطفالا اهنمو رو تلا ريخأتو رطنلا ليبت هباد

 كلذ يف ليق ام نسحا امورمتلاو 0

 هنس رمل روطف

 هنس هللا لوسر

 دبع رجالا لاني

 هس كنه لحب 1

 هيلو هئاكد رش لج نإ

 الو مالسالا ةضيرف ءادال مارحلا هللا تيب 0

 كلذ نم عنب ل ام هبوجو لحمو رمعلا يف ةدحإ ا

 هللو ىلاعت لاق قيفر مدع وأ ضرم وأ قيرط عاطقنا وأ رقفك عنام
 اليبس هيلا عاطتسا نم تيبلا ح سانلا ىلع

 ناكم ال هللا نازهشلا ةرضح ىلع ىنخي ال يزيلكنالا لاقف
 هريغ نود 00 ةدابعلا هذه ثصخ مف هل

 ةينابرلا ةدارالاو ةيلزالا ةمكحلا تضتقا اذكه خيشلا لاقف

 مضعب لاق



 ا١اا/

 بوبحا يف الماكر شعلا أو ةضفلاو بهذلا نيعلا يثرشعلا عبروهف

 ةدحأو ةأشو فنالالاب تقم نأ رشعلا فصنو حملاب تيقس اذأ

 صوص ا لالا امأ ا

 هن ا أو ةيشاملو 1 0 هنم ذوخأملا

 مخل نمزلاامإو لسن ارا انرفاو رو
 0 سيط وأ ةيششاملا يف يعاسلا نجم وأ لوح وهف
 تاقدصلا انأ ةيالا يف ةروكذلا ةيناثلا فانصالا يف ةصوصخ ا

 طورش اطو سننالاو لاومالا ريبطنل ةاكزلا ةعرشو خلا ءارقلل
 لالا سج نم جرخت اهأ اهنم اهحرش لوطي بادإو ناكرإو
 نع ومبتس ال او ديج نع يدر الو هريغ نع سئج 2
 ىلاعت لاقو نوبحت ام اوققنت ىتحربلا اولانت نل 2 31 ملس

 نم مل انجرخا ايو متبسك ام تابيط نم أونتنا اونمأ نيذلا اهيأاي
 نوقفنت هنم ثيبحلا |ومهت الو ضرالا

 نو سارلا وأ فول 0

 نمو بادإو ناكراو طورش هلو سمشلا بورغ ىلا رخل لّيبف

 كلذلو نطابلا ينصيو قلختا بذهو ةوهشلا فعضي 1 هلئاضف

 ةءابلا نم عاطتسا نم بابشلارشعماي سو هيلع هللا ىلص لاق

 ف عطاق يأ ءاجو هل هناف موصلاب هيلعف عطتسل مل نمو جوزتيلف

 موقي الو ناضمر رهش وهو دحإو رهش الا ةنس لك يف هنم بحي
1 
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 ةراعلا نم تغرف اذاف سانلا نتتنفتف رفصت وا رمخت نا كايإو
 بييبطتت رمأي ناك سو هيلع هللا ىلص هنا الإ ليدانقلا هيف لعجاف

 لوقيو ةهيركلا  اورلا نم اهتتايصو اهريمجتو اهفيظنتو 1

 لوقو رانلا يف ةدلجلا يوزنت اك ةماخنلا نم يوزنيل رجلا ن

 منارشو معيبو كعانضصو متيناجتو 5 مكدجاسم |وبنج

 اهوذخت الو كفو ٍءس لسو د دودح ةماقإ |و كتاوصا د مكتاموصخو

 ئن من اهيف ]ورم الو اقيرط الو اقوس
 ةوالطو ةوالح كمالك' 0 ىلا يزيلكتالا لاتف

 نم. ةلبج تركذدقو هعاجرتسا نم 3 و ةعامس نم لقدم

 ًاقيش اهنع يفديفت نا كل لبف ةاكزلاو ةالصلاك مالسالا ماكحا

 00 مالسو مارحأ تاذ ةبرق يه ةالصلا اما لاقف

 :3 يأ تادابعلا سورع يفو نيتداهشلا دعب لاعالا لضفأ يو

 ياو عيساو ذو ادلاو نر ع اا ف نعل
 ريغو ىلاعت هللا ىلا نق فيقول عوشخاو دوحلاو عوكرلاو

 لتي سرعلا نأ اك ةنحلو ةداع ف ةرينكلا ,ةادابعلا نم كللت

 طورش اطو ةهازنلاو ةنيزلإو حرفلاو باعلالاو لكاملا فانضا يلع

 لئاضفو ننسو ناكرإو بوجو طورشو ةحص

 أذأ صوصخم لام نم ذخّوي صوصضخت لام يف ةاكزلا امإو
 ةصوصخم تاهج يف ففرصيو صوصخم نمز يق اصوصخمم اردق علب

 ذوخأألا صوصخلا لاملا اما لاق كلذ امو يزيلكنالا لاق



 ذيج ةويدكفم 2 ل ا يع اال ا يع لاو دل تلا ا ل يي سلا يا تلج لج

 اا

 للام نهذك ةنلكع بفاذع دنع سيلأ يزيلكلالا لاقت

 نع النهف كلذ ريغو يروذلإو ثيللاو يلتحلاو ينحلإو ييفاشلاو
 مههذم لئاسم يف بهزم 11 لها فالدخا

 نيابث ماب سول سمئلم هلل لوسنر نم ملك غلا لاف
 دحإو اهلصا يفلا ةريتلا عورفك مهاكحا لب يلك

 انيوييرت الو اهولحت ال مدجاس لاب اف يزيلكتالا لاق
 دوهيلا عببو ىراصنلا سن امك ىلحت اك

 ةفرخز نرغ ملسو هيلع هللا ىلع يبلا ىه دق عيشلا لاقف
 ىلاعت هللا عم بلقلا روضحخو عوشلا نع ىلصملا يبت الّدل دجانملا

 و هدايلاب دعا ياعيال مابا داو يالا
 الو بنج اباخدي الو ثيدحا وهلب اهيف لكتب الو ثاروذافلا
 تاوصالا اهيف عفرت الو حالسلا 0 "يسد الو يرتاح

 اهدييشت الو 0 ال اهيظعتو اهنارثحأ عم يف 00
 اج مذجاسم اونبا درو كلذلو عوشخ|و 1 -

 لوشر رجم عضوم ناكو ةفرشم متئادم ون اونبإو فيرارش 3 يعي

 . :سمافالختو ايرخو نيكرشلل ؟روبق ةنيدللاب لسو هيلع هللا لص هللا

 لقت [وفضف عطقف لخت ابو تيوسف برخابو تشبنف روبقلاب
 ىسوف شيرغك ةولغجا لاقو ةراجا ةدئاضع |ولعجو ريما ةلبق

 ةفالخلأ باطخلا نيارع يلو الو هفقس ىلا يديالا لصت تناكو

 رطملاو سمشلا نم سانلا ّنكا ةراهلا ىلع قلل لاق هديدجتبرمإو
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 رجل او ربلا تافظ يق مب ئدتهي .موبتلا لبيك ضرالا دف ءاذغلا
 ةكئالملا نا هلوقو مكاندا ىلع يلضفكك دياعلا ىلع ماعلا لضف هلوقو
 بسكا ام هلوقو عنصي اه ىضر معلا بلاطل اهتغجا عضنل

 يدر نع هدريو ده ىلا هبحاص يدهي ل لضف لثم بستكم
 معلا يف 9 7 كل تركذول بادإو قوقح ملعلل نكلو
 )ل ام لبسرلا هانم ءايللا لسو .هيلع هلل لص هلوق اهنم باجمل
 رابخا - و اينرلا اولخاري وأ ناطلسلا اوطل اخي

 ال نأ دجو نينبل ا ل نيمدقتملا

 هحاتفم وهو الآ ةفرعل بلطم الو هحابصم نارقلاو آلا لعل رون

 لطظب تلظتساو فراغملاو 0 ةيارريشن يذلا وهف

 نححالا بولقلا نم تلاز هروهظظب ذأ فئاطللاو نونفلا بنارخ هلإو
 لوبقم نونأق 1 3ع نتفلا بايسا سانلا نيب نم تيعطفقنإو

 يف لمأتو للملا ماكح | عب نمو لوبقلاب ةميلسلا بولقلا هتفلت دق

 قرفأم أ قالطالا ىلع عازنلل بجوم ال نأ دجو لوالا نيناوف
 ى را قرف ناف قاقشلاو فالدخالا نم ىراصنل او دوييلا نيب

 دوييلا ضغب صغل نع الضف ضعبل مضعل ضعغلا ةدش عم ادج ةبعشستم

 ىراصنلا تسيل دوهلا تلاق ىتح سكعل ايو ىراصتلا قرف عيبجل

 نارقلا ءاج دقو يش ىلع دوهلا تسيل ىواصنلا تلاقو يش ىلع

 الو. فاللبخا ةيلاكحا ريق: ساو ةيرو عدهوت ان لك اياد مبف
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 ةقطنم رابزلاو دحإو نم رثكا عست ال اهنا الآ اهلثم ةلفلاو لذسالا
 ناك تدش اذا بيلص يلع ةليتشم ةالصلا 1 4 0-0

 000 اكد ملم

 قوات نو ةدعا ةَدْيَدَع 0 5 1 نظا ال يف

 نآرفلا ريسفت ىتح اهوسرامو نيملاملا بتك نم ريثك ىلع |وعلطا

 : كلذ ريغو ليلخ نتمو يراخبا هج و

 اهونلت نيذلا اهلهأ نع الآ ذخوت ال ب 0 | لاقف
 كلذو )سو هيلع هللا ىلص ينلا ىلا دحإو دعب ادحإو ةلسلسم

 [يكرداف خرتاضب ترانتس ١ نيذلا 9 ءاذع يالا الصاع وب

 نامزالا هذه يف نيبلسملا ءالع طرف دق من اهرارسإو بكل فاق

 تايضايرلاو ئرانلا نفك مثريغ اهنقثإو اهولهج ىتح ىتش نونف يف

 مالا عيج مل تداقتال ىنقثإو كلذل اوتفنلا مهاولف كلذوحنو
 را مي الا اا عراد ولع
 نوحو دملا ثنيدلا ءاهلعف كلذ عمو مل اًريخناكل مولعلا عيج |ونق

 هلهإو علا ىفكو هلسر ناسل ىلعو ىلاعت هللا بتك يف مهلع 7
 له ىلاعت :هلوقو >انلللا  مدابعا نم هللا ىتخ انآ ىلاعت هلؤق اقرش

 لها اولكساف ىلاعت هلوقو نوماعي ال نيذلإو نوملعي نيذلا يوتسي
 .:لثم_لسو هيلع هللا ىلص ينلا لوقو نوهلعت ال مك نا ركذلا



 ل
 زاخلا كح يف رمخلا ا و اك هبلص

 ب عر ال او بيلصلا لمح ىلع ضرح ماق اهلف
 ريبكلا موصلا نم دح | موي لك تيب لك ٍفزبخي ةريثك نابلص هيلع

 3 ةالصلا تغرف اذاف ةسينكلا ىلا لمحو

 ىلأ موي لك هيلع نورطفيف ىراصنل 0

 ىلا 00 سيئرلا وهو قيلئاجما مئاسور :امسأ نم نأد |و اذكهو

 سبلل بعصتسلا 0 هيقتلا وهو نارطللا اهنمو ةرهاظلا ةنطلسلا
 لينال يراقلا نا مثدنع بيترتلا اذه لصإو دوسالا فوصلا
 اسيسق راص همهفو هظفح نقلا ناف سامث هل لاقي ةلهو لوا ن
 جوزتي لو هلجوز تتام ناف ةجوز هدنع 0

 0 خو ةيسوسفلا لاس يبس اهريغ جوزت نأد انارطم 00

 حاورالا نم جرخي امورفذلا نع نرارطملا هنت ناف معلا بت
 ةيروطسلاو ةبقاعيلاو مورلا امأو نمرالا بهذم ىلع 0
 حاورالا لكا نعي ءاملفلا نع وزنت نمنالا اكرتب مهدنع نوكي الف
 ةفيلخ هلال كمسلاو لسعلا الإ هرعغ لوا نم اهنم جرخي امو

 ةانبانأ اهييغوب ةيهارلاو :بفقسنالا ماو. قزف "الوم اةعاططو علا
 ةصاخ نيدبعتنل

 ديلا يللا عفترملا رغ ريغصلا .دبعلا 0 ةعيم اف دباعملا امأو

 0 تاهشا ام ةسيكلاو توا 1 فاول ا يكل يكلا

 عس اد ىلعالا قيفد .عيفر ناكم.ةعموصاإ| أو اهوانب عشرا و ليجانإلأ
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 نودقتعي ار م هنوني ايارش نويرشيو جسللا مل هنأ نودقتغيو

 يحفل

 وه لب لصإلا يف مومذم سيل ةيناوضنلا قيد نا ةيثلا لافت
 مالسلالا ءاج الو ةيدوهيلا نيد كلذكو كلاعت هللا عئارش نم ةعيزش
 مزيد يف اوريغ مدقلا يف ىراصنلا رباك نا مث عئارشلا عيج زن

 هخينأ ةهج نم نيتهج نم نالطبلا هل ضرع دقف اوفرحو |ولدبو
 نمهيف عقو يذلا ليدبنلاو ربيغتلا ةهج نمو ةيدمحملا ةعيرشلاب
 ةنايدلا ءاهع

 اهداسفو مالا حالص ناب ةداعلا ترج معن يزيلكنالا لاقف

 هللا: لح ديد انج مل يرو طفيصيش ديرب اوخ متم كار
 نع كلا ولخي ال. نكل كلذ متو تيلرقلا تيرم بياسملاب
 ا

 ديسرما يه لاتعمل نب 1 7 ا

 مثدئاوع نم انيك ضعب ىف َكِيَأَ يشلا لاق

 لصا نا كلذ نف مئاسور بتارمو 0 0 ممدئاقعو
 اهلصا عمجي ةعل رأ طوطخ وذ يشوهو بيلصلاب ىراصنلا كربت

 ِنأو يسم وه هتبلصو دوبيلا 00 يذلا هد اودققعا مهنا روما
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 بكترا وه :ككأ باغ ىف نيناوق نيسايسلل ناك كللذكو 2

 نوف ني اوناك ”الوه لكف يغبني ال امب لكت وأ ةئيطخ وأ ايدذ

 نع وفعلاب موق كللذكو اهلها را كالو رحل
 روع لبق ناكو سروغانيف ضيا هيلا مهتس دق هناف 'ىبملا

 متادعا نف ماقتنالا يف |ودهنجت ال هانعم ام لاق ثيخ ةنس ةئاثس

 اعقل الريق كلذكو كيابحلا نن' مورديمل نا ف وهج
 لثم لاق تشطورز نارك لحن نأ: نولختال ان كروت وم

 لف لاق ثني ليوط رهدب ةدورت برح لبق ناك دقو كلذ
 هنستت و | ين ويف يف نككشش اذإ و كلعم لغفي نأ بحت ام كريغ عم

 بخ قاكو .كلذ ' لف سرويفوتك لاق كللذكو هع كلمماف
 ثيح غنوه مالك نم ذوخام هلكو ةنس نيسمخو ةئايسيخم جيملا
 لعفو تابيطلا يف الا ركفتت الو هتأسإو :ىسملا سلا هانعم ام لاق

 تاريخ ا

 الداغ نكف كنغ ايضار هلا ا ذأ قبنيس لاقو

 هرهإوأ عبي ن | هلل اميظعت ءرماب ىفكو

 اندلع اذاف هللا ةفافم ةئكحلا لوا مالسلا هيلع نايلسس لاقو
 عر 00 ناك يشب 0 اننرهظ كلذ

 ءمدق ن دجا مو اهرس مهل ال نيرفأ ثدنع نأالا اهبق

 اهطاق نيخرؤملا

 انابرق هنومسي اًريطف نولكأي مها لاقف اه اهو خيشلا لاقف
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 ةبنذب هل رارقالاب 0 0 ىسيع نأ تبني مل ذأ هتتيطخب سيسفلل

 هريغو نييرصملا ةملا دحا سيزيا دهع نم ةيراج ةداع ةذه 0
 فارتعالا ىلع 0 تناك ةويلا ١ كللذكو نيينانوملا ةل

 مرسال و
 0 ٠ لواف رانلاو ةنحإو ردفلاو ءاضفلاب فارتعالا امإو

 ريغو ةرهاط ىلأ حاورالا مسقف نوطالفأ هعبتو طظارقس كلذ يف

 كالو راب اهروطت نكي املا عرالا ع مو طل
 الا اهريبطت

 مالك نم الا غاتا ام هناف هب نولوقي يذلا ثيلثتلا امإو
 نم ىلا هنم ىرس مث سيرتول ءالع دحا ةمينل هبف عبانلا نوطالفا
 تللدكو ىراصنلل هونقل نيذلا مثو دويملا ىلا لبو 3 هذعب

 ىلع مهديأ نيسيسقلا عضوو بكرلا ىلع ينجاو نيدعلا

 ناك كلذ لك اهب كربتلل تاك ضعب معأرقو 7 هو
 نييرصملا ءامدق دنع ادوجوم

 دحا اهب اركي 2 ات نراملا اير لمار
 دو يوك طارقس هيلع مالكل | ىلا مهتبس دق هنأ عم ملبق

 يأ نويناوطسالا ةفسالفلا كلذكو مريغو ديسويو وطسرأو

 7 لكف فوسليفلا نونيز ةسردم يثو ةناوطسالاب |وناك نيذلا
 بكرت ةغانص ىتح اهيلع قلخلا !ولمحو اهب |وبلكت دقو ميلبق |وناك
 ىلع نوبفاعي ملبق نوينامورلا ناكو مالكلا فيلاتو ظافلالا
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 اذكو اص يعش دوه ضيرتا

 |ومخ دق رادخلاب مد د انكلأ وذ

 هلوق ف مضعب معمج ةسمخ مزعلاولوأ مهو

 هبيلك ىسوم مهرب دبحم

 .زعلا ولوا مث ىسيع مدإو 7
 هموق ىذأ ىلع بصل مزعلا درا نب واللا هع بم

 قدصمو نيبم هباتكو /سو هيلع هل هلل لم دم ب ع ماكلو

 نلخت هللا كحك نم لماما

 كلذو انباتك اينع انربخي م ةايشأ ىراصنلا عرتخأ دقو

 امو وه اف ميرم نب ىسيع ىلا ىراصنلا هبست يذلا ديمعتلاك
 هيلأ هتبسن هجو امو هببس

 نروسغي مما كلذو لسغلاوه ديمعتلا يزيلكنالا لاقف
 نورمأيو مريغل ن :رانخاك هب مريبطت ن ودقتعي ةيدورعملا ءأم يف مدالوأ

 هيف لاسغالاب منيد ف لخدي ناخا 3 ١ نيل

 الو هتايح يق ادحأ دع هن أ تبش ملف سيكا كلبا ةتسن“ أمأو

 اصاخ نكي مل مهلا هتبسن ترهعشا نإو ديمعنلا اذهو هب ادحارما

 كاد ككل رم قا نرلسس ملبق نم دونه تناك لب م

 ار بلل منال سا نك ناك نيرشلا امل
 يش لوا كلذ سيلو هيف لستغيفرثب وأ رهن ىلا دمعي ( سارتم
 فرتعي ىتح هتوت لبق ال هنأ كسنذأ نِبف دوق هنم ذأ هوقلدخأ



.11 

 لدغني الو يش نع الصفنم سيل نامز هيلع لمتشي الو ناك»

 ينغلا يش لكل لاخلا وهو يش هلثم سلو يش يف لخيالو يش هنع

 قحأ نيدو ىدهلاب مسو هيلع هللا ىلص اًدهحم لسرأ يش ين

 قراشملا هتوعدب مف نرورفاكلا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هربظيل
 موقتل براقالاو بناجالا نيب هبهنو هرمأ يف قرفي لو براغملاو

 نت يع نم نخوة نع كله نم كلييلو ةبحخأ منو ةبحأ

 ةيادهلا نيبو هنيب برض نه منمو باجأو ىدتهأ نم 0 ةنيب

 لكؤ مهج لهأ نف ةنجلا لهو بيطلا نم ثيبخلا زيبل
 لوم تحال لكف ناك انكي رك
 أ داك ىلآ اندشرا 5 داو نا داقتعإو هل هللا ىلا موعدي

 هللا ىلص ديح انديس ميركلا 0 هدبع ىلع لزاما ميظعلا

 ظظعو فرشو سو هيلع
 لسرلاو ءايبنالا ددعب لع دنع له يزيلكنالا لاقف

 ليصفنلا ىلع هتفرعم انيلع بجي ام نا آلا من خحْشلا لاقف

 مضعب معمجو ليزننلا يف نوروكذملا مثو السر نورشعو ةسمخ
 هلوق ف

 ةفرعم فيلكتلا يذ هلك لع متح

 ارلع د لنا لع كبل
 ةيناث مهم ابليحع كلت يف

1 : 2 
 مثو ةعبس ىقويو رشع دعل نرم
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 00 ١ مومملا ىلع ىتلخلا ررض ن | نظإو هتيدوبعت ىلع اكو

 ظ مهم لاق نم مولعلا رشنل دادعتسا ريغ نم ىدصت نم لبق نم

 او الا لوذلا اذه لعن يبو ادع ايت قلل دجرلا لول
 قوالب وا رهف اوبل عاولا يرن نادال ل لاسم
 دساف داقثعا وهو ةيرشبلا ةروصلاب دحتا هلالا ن كلذ نم جزتسإو

 اضياو لقت هدعاسي الو لمع هلبقي ال دئاح باوصلا نغ يأرو
2-1-9 +“ 11 
 رهاظلا بيرغلا عزلا اذه ةعث هزه ناسنا هلالا وا هلا نايسنالا

 دابعلا ءالقعل داسفلا

 عئانصلاو نونفلا نم ريثك يف نيبوابوروالا مدقث بيرغلا نمو
 ار را ذ دسافلا داقتعالا اذه ىلع معاي ؛ عم

 نرد كيرخإو ا ةيلكلابا لأ مدع 7 3 ل هال اسس
 نم هنه يشب مهتفرعم 0 ا

 ةيوبنلا راثالا نم درو امو ةينارقلا تاراشالا اولمات ول ذا
 0 نازيم ىلا اودتهأو ةومرح دقو هنوبلطي يذلا نيفلاب -

 دل ع واطول للدل لطير رمال ايوب ةيادل ع عنا
 1 ةنطلسل ا اهانعم يلا ةيوابابلا ءاقب يف معتبغر منيب يأرلا

 هنوعدي يذلا هلالا نع فات اياق ار نا نوعي من ال ضرالا لها

 ينو هتاذ يف دحإو هللا نا ىلع ينبملا مالسالا نيد نم اذه نياف

 هب طيحب ال ةلع نم ال دوجومو ةلق نم ال دحاو هلاعفأ يثور هتافص



 ا

 ةدح ف ىلا مارك مباح تعا ل لاق ون يح
 الف ىلجا رخو نأ يل هللا نوعدنف كيلا يتجاح امإو ا

 ام لوقيو مظقوي ىسيع لعن مونلا مذخأ ءاعدلل مسفنأ |وبصت اوبصن
 زيبلا ليف مضاف اقف يس اسايلاط ل
 نرفكيلو منغلا قرتفتو يعارلاب بهذي لاقف ةليللا هيلع ردقن امو

 نلكايلو ةريسي ماردب مدحا ينعيبيلو كيرلا عصي نأ لبق كدحا يب
1 | 

 نم لجر بهذف هبلط ق تدج دف دوهلا تناكو

 ناكو سودوريه بقلملا سوطاليف ىلا سونايلطت همما نييراوحا
 ار ا ذأ: يل ن ولعت ا لاقو كاذا ا كريلل لعام
 م | عفرف هيلع لديل مب بهذو اهذخاف اهرد نينلث هل اولعجت

 اولعجو طبر هوذخاف هياع لد يذلا ىلع ههبش ىقلاو هيلا

 صاخت الفأ ىتومل يبحت كنأ عزت تنا هل نولوقيو لبحب هنودوقي

 ةوبلصو هىلتق مث كسفن

 ةئأوسخ سو هيلع هللا لص ينلا دلومو ىسيع عفر نيبو

 ةنس نيسخو ثالث وحن همأ ميرم تشاعو ةنس نوعبرإو سمخو
 نينلثو الث هعم تششاعو ةنس ةزشع ثالث تدي يفو هب تلج األ

 «لتاقتح نم ةيدويفلا تناك نأ نين تس هعفز دج تدر كل

 هللا نيا هنأ روصتي وا هلا هنأ لقعي هتارورض نم برشلإو لكالاو

 ةفسالفلا روهج قاقتإو هتيهرلا مدع ىلع القعلا عيجس عاجأ عم
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 تنأ نيب راوحلا سأر نوعمش لاقف اهبع فشكي الع مكتسحا مقي

 هعفرف ليدنم اهيلع تراكر ىلصو و 3 كلذب ىلوأ

 ديكو امد ليست ةيوشم ةكمس اذاف نيقزارلا ريخ هللا م د لاقو

 تاركلا ذلج اف نليعلا ١ قاولا اطيح لج اين 0 ا

 ثلاثلا ىلعو لسع يناثلا ىلعو نوتيز دحإو ىلع ةفغرا ةسهخ ابعمو

 . هلا حوراي نوعمش لاقف ديدق سماخلا ىلعو نبج عبارلا ىلعو نم
 مث ةكلو انه سل ]اقف ةرخآلا 0 ثا

 هذه نم انيرأ ول هللا حورأي نويرإوحا لاقف هتردقب هللا هقلخ

 لاق مث تبرطضاف هللا نذاب ”يبحا ةكمس اي لاقف ىرخأ ةيا ةيالأ
 كثنكم نليفو ةذئالل تعفر عث ةيوشم تداعف 0 ال

 هلتق دعبو هولتق ممأ نرومجزي +ديبلا د ١ يريكشلا لاق
 هوبلص

 مل هبش نكلو الص أنو هولتق ام قم هتك لاقف
 عابتا الا لع ن ا يدنا قاع

 كلذو هيدل ا هيلا هللا هعفر لب انيقي ىلتق امو نظلا
 لاقو اماعط مل عنصو نييراوحلا اعد هيلا هعفريس هنأ هللا ههلعا الب هنا

 ماقو 0 5 الف ةجاح 1 0: 0 ةليللا !| يف 0

 00 2 9 ر نم ل انف كلذ رام



 ا.

 نم ةبيرق ةيرق يو مل تيب هتدلو و ىسيعب تابحن اهبيج يف خنث
 اموق ىلا رم تءاج ايلف ردنكسالا خيرات نم ؟04.ةنس سدقلا
 0 اهنفلاو 00

 - باتكلا يناتآ هللا دبع. يفا لاقق دهم يفوهو ىسيع

 مرح نرأ رث اهيكرت همالك وعجم اذف تيك اني ؟رابم ينلعجو
 ا هب ملقا رضع ىلا هب تراتيو كينعي تلخأ

 اهب ماقاف ىراصنلا تيمس اهبو ةرصانلا الزنو ماشلا ىلا هب تداع
 ل اسف هيلا ىلاعت هللا ىجواف ةنسب نيثالث غلب ىتح ىسيع

 نبأ 0 ةوعدلاب ًادهإو هيف لسنغاف ةعيرشلا رهنب ىسلارهنلا وهو
 دان شالا قل قالا ىرتك و تلح مل زحل

 ردكسالل ةئاثلثو

 اويزأع هل ل اني نيم ىبجاف ت تازهملا مالسلا هيلع ىسيع ربظأو

 شافخلا وه ليقأ رئاظ نيطلا نم لعجو هتوم نم مايأ ةثالث دعب

 رغشلاو فرصا نيل هلل, له نع ناكو صرالاو .هكللا ارو

 اطوزن ببسو ةدئاملا هيلع هللا لزتإو ضرالا تابن نم لكابو

 له هل اولاق الجر رشع ىنثأ | اوناكو هوعبتا نيذلا نيبر وحلا نأ

 هر نم لا دلا ا هك ,ر عيطتسي

 ةماغو اهقوف ةماغ نيتماغ نيب رمح ةرفس هيلع لزناف لجو زع

 و اب م
 ملل لاق مث ةلثم اهلعجت الوب ةمحر اهلعجا مهلا لاقو مالسلا هيلع
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 نرا هب ينترمأ اه الأ ل تلق ام لوقي مث قب يل سيل ام لوفأ
 مهف ثمد ام اذيهش مهلع تنكو ميرو يفر هللا |ودبعا

 نغ نغتسمو نايغلل حإو بهذملا اذه نالطبف ةلمجئابو
 انيكتتو ملل انيكبت هزه يف يريصوبلا هلاق ام نسحا امو ناهبلا
 ١ هلوق كلذ نف مهلغ

 رجل هناذل .هلاب .« انها بكرم ثلا
 لاق ناىلا

 ءايعالا هسي لا < وايفرادلا بكارلاوفأ

 رما يف نيباسملا رشعماي هنورت يذلا امو يزيلكنالا لاقف
 ع

 ربخأ ام ىلع ىسيع رما يف هدافتعا مزلب يذلا نا خشلا اقف

 تنب ميرم نبا هنأ ةنسلاو نآرقلا ةي قودصلا قداصلا انيبن هب

 هللا اهقزر نا ثرذنف دلت ال ةنخ تناكف ةنح اهما منإو نارع

 تامو ةنخ تلهحت هتندخ يأ سدقملا تيب ةندس نم هنلعج ادلو

 مهغلب اهانغمو ميرم |هتمسو أنتب تدلوف لماح يهو نآرع اهجوز
 رابخالا دنغ اهتعضوو سدنملا ثيب ىلا اهب تنإو اهتلمح رث ةدباعلا
 ىهو اهابأ نال اهتيبرت يف |وسفانتف ةروذخلا هذه كنود ل تلاقو

 يجوز اهتلاخ نال اهب ىتخا انأ ايركز لاقف مهتما نم ناك نارع
 ايركز اط درفا ميرم تربك اهلف اهتلاخ عاسيا ىلا اهضو اهذخاف

 ليربَج ىلاعت هللا لسرا ةنس رشع ةثألث رمملا نم تغلب الف ةفرغ



 ا

 نيرشعو سنو ةقاثلب توم دعب مها الأ يزيلكلالآ ل ايف
 لوالا نيطنطسق نأ كلذو هتيهولاب لوقلا مهف بد ةيسمش ةنس

 الا هوعبتاف اهب لوقلا ىلع ملمحو هقين ةنيدم يف ةنايدلا ءاسور عمج

 نيثلثو عبراب كلذ دعب مث مثداقتعا نع اولوحت مف افقسأ رشع ةيناث

 ينعملا اذه كي |ونلكتو ييير ةنيذب ايناث ةنايدلا ءاسور عمتجأ ةنس
 روتانا 7 هتهولأ مدع ىلع 2 ةئاعبرأ مم قفتاف

 ةثلاث ةرم إوعمدجا مث ةنس نيرشعو نيتنثا وحت كلذ ىلع |ونكمو
 ىلع ةيعبجلا يار رقتساف ةيداليم 55١ ةنس ةينيطنطسقلا ةنيدمب

 مويلا ىلا كلذ ىلع لاح يبو هتيهولا

 هنأ كش الو اهيلع ةقفاولل عيطعس ال 01 "000 لاق

 00 هريرث يف دصاقنو بارأ ىراصنل اسرل رنكتقو نراك

 دحإو ىلاعت هللا راب ةفطان ةلدالا !وأرل لمات ىفوا !ولمات
 00 هقلخ ةبباشمو ددعنلاو داحتالاو لولكأ هيلع ليحتسي

 ىهو راصبالا هكردت ال زب ال رداقو توبي ال يح وهو رومالا
 هذيبع :ره ذبع ىسيع انأو ريبخما فيطللا وهو راصبالا كردي

 ل رم بارت 0 اريغ نم ةمانلا هتردقب هقلخ

 0 قحاب هللا هقطنا دقو ةلاسرلاو 3 هيلع ضافإو ما الو بأ

 ينلعجو 8 ينلعجو تانكلا ١ ىلاتآ هل ١ دبع ىلا لافف دهلا يف

 نيو 1 ثنف اما ةاكرلاو هلصلاب قاصولاو فتكا اكل اكواب
 نأ يل نوكي ام كناجس لوقيف هذه مهلاقم نمو مهم ًاريه ةيابلا
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 اذهف ةينارصنلا نييناوق الو ىسوم ةعيرش فلاخي ام ينم لصحي
 مدد ا لقت مف مابلع يمدقتمو مراوح داقتعأو ميد لص
 صلوب 0 هلم: أم "ا لام وا

 لا دل نأ تينايورإ) خا هلل اير نم نييزتلا بالا ف نافعا
 ىميع وهو دحأو ناسنال بوهوملا ناسحالا نم 0 ترحل دع

 عيسملا ءاكرش نحن ةلاسرلا هذه نم نمانلا بابلا يف لاقو جسلا

 هللا ماكحا ةثارو يف

 نراك هباف ىسيع قالخاب |وقلخت نييبيلقلل هتلاسر يف لاقو

 .لهال ضيا لاقو هتاواسم يف طق عطب /و نمحرلا ةروص ىلع

 سلا برو انبر مهلا ةلاسرلا هذه نم لوالا بابلا يف سوسفا
 دق مينا ينانلا بابلا يف نييربعللو ةمكحلا لقعب انيلع دج ىسيع

 30 هلاق اب كلذكو ريسيب كلملا ره لقا ىسيع مويص

 ريك ءاسا 3 نم لوالا بابلا يف ةيرصبق ةنيدم فقسأ

 ا 1 لع هلا درجو نمي دجيلا نأ لج ل كاتي ريحا
 0 ةيوديوملا تارايعلا نم كِللد وو ةيرشب

 لاب ىلع هل تر م هيام دعا لف نمو
 محرم د 0 1س الملا مالكه اذه ؤيشلا لاقف

 هباحصا ضعب انيبن مهب هبشو هباتك يف هللا

 نيتيلاو قحا ىلا عوجرلا اودارا ملعلف نيدلا يف مدوهع امإو
 اهاضنتب اولعو اهانعم فرع اذأ هيف روذحم ال يش اذهو
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 اف هللا يدهي نمو ه يداه الف هللا للضي نم نكلو لقاع نع

 لضم نم هل
 ةيواسلا بتكلا عيمج ركدي نم مهم لب يزيلكنالا لاق

 نورقلا ثداوح اهوفلؤم اهيف عمج رشبلا فيلأت نم اهنا لوقيو

 ةبل اخلا

 مهتلماعم الو معتسلاجغ زويحتال موقلا ءالوه لثم خجشلا لاقف
 قا هلالا نر واضتيو بتكلاو لمرلا نورك 1 مهتطل اخم الو
 ةمالس لجرلا كلذ نع انلصف يذلا هلل ديحاف هنا

 لخدو خخ سلا لزنف لحما ىلا مم تلصو ةبرعلا ن 4

 3 90 لوفي ام ل ١ ديرأ لاقو اجاوخن ا دنع

 بلغا نا اجاوخملا لاقف ةينارصنلا بادالا يفو ميرم نب ىسيع هللا

 ةعيرش نا ىلع نوهيجم نيلوالا ءالعلا نأ نولوتي ىراصنلا

 امر لكن اور ترب ورال يخت
 ىلع .اولدتساو ادوهي | اوناك نيبر اواو ىوع | مضعب لاق ىتح

 ةنيدم يف هتوهت هذيملت نتخ هن ١ صلوب يراوخملا راف

 قحا يدوهلا ن امل لاق هل هنإو نانخلا ىلع نيينامورلا ثحو ةرتسيل

 00 00 لوقبو ارهاظو انطاب ايدوبي د

 نييراولا لاعا باتك نم رشع عسانلا بابلا يف اك صلوب يراو

 صلوب لوقبو ىسوم ةعيرش ىلع كنأ سأنلا عيمح 5
 2 يلا فايكلا كلذ نم نيرشعلاو رسال بالا طخ
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 يف ليقو دنطلا سدقب ةمربو اكازج يف ملبق ليق لب دسجتلا اذهب
 0 نال نم وريلا ناكسد لاو راع ع ار

 ناك اذكو سل مو م الا
 0 نيكو 0 ١ اولاق ةوانيردكسالا

 ى

 مهلا نأ نيصلا له لوف < هبشي سدقلا حور مب لوتبركب
 نويرصللا ناكو سمشلا ةعشا نم هب تلجحر كب تنب هتدلو هيو

 همال دحأ ةرشابم ريغ نم دلو سيرزوأ نأ نودنتعي

 ءامسلا| ىل 000 مث نفدو تام ىسيع نا ىراصنلا لوقو

 ضِقور وا يو يرصللا سيرزوأ يف 00 مولبق هلثم لاق يح

 اولوقي 0 3 0 1
 اهتقو هسنن لذب دق ناك هدأ

 كلذ 00 قرتح 0 دن ودل خا
 لولح نأ 010 ىراصنل اصنلا كلذكق هبازح |و هدابع ةاجغ لجال

 يرشبلا :سخلا ءادق لجال ناك انل هتومؤ هلاسرإو نسبع يق .هلآلا

 لا رقا اعف 0 مدل ةئيطخ ىلوالا هفضل ب3 نم هصيلختو

 علت الو ةعلطتلا عدكم لأ ودب ةملا ىلا 5

 الو هحرش لوطي ليبقلا اذه نم ريثك مالك مطو ةفأ رخ اذه نأ
 هركذ يف ةدئاف

 دلما ايدي ال يذلا لالفلا ١ ذه نم 3 ذوعن خي زييسل| لاقتف



 / 1١5

007 0 7 0 

 ا ظ 0 1 000 م نامزالا

 ناتسب وه انا مدل هيف ناك يذلا سودرفلا نإ ناو سوجخ 3 تطورت

 ُِ را ذملا ويف وه مدأ ناو نينتلا هرفخي ناك يذلا 0 ريس

 ارب هئجوزو نويل اقود كللا 2 هلهأو أون نأو مادي ووو

 ازكهو
 خلا اق ؛ةادعبم اهنأ لوقيو ةارونلا يف حدقلا ُْق غلابيو

 ركذو مجاهبلا لب ماحرالا يوذ جوزنو جورفلا باصنغاو هاخأ
 0 كللذوحتو ءانزلاو:لفتلاو بلسلاو بملأ

 ةطالا هر ةرارس ١ لع انيمأ هلفح ,ةللخت هللا أم هانلطتما 0

 ىلعو مالسلا هيلع بوم هللا ين ىلع لجرلا اذه 1
 اهيف لاقي اف ليينالا ساسا يف ةاروتلا نا عم 3 باكا
 انيلح يري اذه انيعافلا درك نوره كلئاو ليحل تالا
 نات ةلكك 0 ةلكذ يسم مهلا و هنأ لوب لبق نم دولا

 بلو نيسيخلإو سماخلا حاعصالا يف امك سرفلا كلم سوربك

 اذه تفنلي لف كلذ عمو روص ةنيدم كلم يلا لايقزح ضيا هب

 فراضنلا ث اداقتعأ نمو لاق ام لاقف كللذ نم يش 3 لجرلا

 لئاق لوأ !وسيلو هلالا وه هنأو يع ةروص يف دست هللا نأ اًضيا
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 ةلاثزلاب هلا واو برعلا داليب ليج ف يربو: ليلا يف ىفلاو
 هملك لعو و هل رجلا قالفناب رجالا ر لأ ربعو ةربربتم ةم ىلأ

 ةانضنعل برض ال. سوخب نا الا اجا

 تعبن لبر هبرض يف ىسو. لصح اك ءام نيع عبنت ل ضرالا
 بنعلا ناصغاب ةنيزم ةيرح تادءاصع تناك يلج نع

 يسوم خيرت ىلع قباس سوخب نا ابوروأ ءاهع عز دقو

 ىلع ةلالدلل ةيلهاجا يف ينانويلا رعاشلا مود ةللك اولمعتسا اك
 ةيظعل ١ ثداوعملا ضعبل

 ةيوامسلا بتكلا نم سيلو فلؤم باتتك 00 | لوقيو

 تاحاحالا ءاقب وحي ال هنأ سطسغا يرام لوق ىلع كلذف اًمكتم

 خس ام ناب نيجيروأ لوق ا هيلع يه ام ىلع ىلوالا ةثالثلا

 ةلك نا ليلدب ةيفارخ روما ملاعلا 00 ةأعتي أمم ة 0
 ظنو بتر هانم ءاطأ اك ل دشو كنأ | متل هو ةين

 لسنا لد سلو دوب نكاد قييم اينالحا حر _
 ةدوج وم تناك ملاعلا ذا وأ يضتقت اعل ١ ىلع 2 ةيلكلأ هذه

 1 ناكملإو نامزلا وهو اهمزالم 0 ةبلزا نوكتف لبق نم
 ازا اضيا حورلا نوكتف ةايح تاذ ةداملا نا !ولاق مهنأ ثيح

 ةرارحلاو رونلا يه ةداملا ن 3 اا ع
 يغلاك ةداملاو ةايحا 8 نزاوتلاو نيناوقلاو بذجإو ةكرحاو



 ا(

 ةوادعلا منيب ترج مهاداقنعإو ميهاذم 0 تاقصلا كلت

 لاو تاايدلا ف طعم اتالانيو ضدنا رار
 ةيوادنلا نينكلاو

 يوا.فرفلا لجرلا هجو ىلع كلذ ضعب ربظي عن خيشلا لاقف
 ةحرابلا انعم ناك.يذلا

 هلو نينعتلل ةزمالنلا ريغ نم: لخرلا اذه ىرياكالا لاخ
 هتدحوف ةرفإوا:ةلج لس . ثأرق دقو. تاذاهالا فض دانك

 دحإو عينم نم ةدهتسم للملا عيجج نا نايدالاب قلعتي ايف ركذي
 لبنا ويده ديول بسلا اينادقلل ان. اكارتنا امس
 نيد فالذي طف لوصالا ثيح نم دوبيلا نيد نم رهسم

 خوزتلاو لوضالا_ثيح .نم درهما نيد نم اننيعش ةىراسصلا
 قاوطف اور ودلا قب ام" ةيدوهيلا نيد لع يبم ىراصنلا نيدف 5

 عمو دوهيلأ ع ميكس مدعب ةينارصنلا نيد مدهيف اهدعإوق ىلع ظ

 ةيفنب لع كدعتيو ناز قب دوم دووحب فرتعي ال و د:كللذ

 هنباو دواد هللا ين نا لوقيو ليئارسأ يب 0
 ضفانم مضعب ماكح نيك نع او“ ستافيح ايعشإو:ايمرأو ناملس

 ىلأ الا مطب ءانبالا تا هللأ نأ ىسوم لوف 1 ناكحإل

 مابا لظب نوبقاعي ال ءانبالا نأ ليقزح لوق هفلاخي عبارلا ليجل

 ىلا دونملا هوزعي ام وه ماكحالا نم ىسوم ىلا ىزعي ام نأ لوقيو
 رصمب دلو هناف سوخل تباث سول تبثأ أم عيمجو سوخجب ىسي ين
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 ياب نيدلا يف مهل اخي نم ىلارشلا لاصيا مهلع بجي هنا دوهيلا

 لادا بصغبف ًالإو كاذف لقتلا ىلع اوردق ناف ناك قيرط
 انيبن نع يور دقو ةليحلإو دبكلإو ركللا نم عونبوا ةقرسلاوا

 هلتقب اهالأ لس نايدوهي الخ ام لاق هنأ )سو هيلع هللا ىلص

 مارح مهيد يق ءاذيالا لب كلذ مههذم سيلف ىراصنلا امأو

 صرخماب نوصوصخت دوبيلا ناف اضيإو مالسالا نيد يف اك
 قالخالا ندعم صرخلإو ميف دهاشم وه اك ايندلا ىلع ديدشلا

 بلط يف هنيد حرط ايندلا ىلع اصيرح ناك نم لك ناف ةبمذلا

 ع مماف ىراصنلا فالخب اهاج وا الام لان نم لكل هتوادع

 ةدابعلا ىلع نولبقم اهيف نودهاز ايندلا نع نوضرعم مللوحأ رثكا

 لبس ةكيرعلا نيل نوكي لب ممصاخي الو مهذؤي الو سانلا

 مةدوم ىنعم وه اذهف تايالار خا ىلا نوربكتسي ال مخإو انابهرو
 ةفلاخم ةِ دوبيلا نيبو مب كريدي ردقلاف ةنايدلا اما: ىيلسلل

 نونلاي ىراصنلار طق تايطالا يف نونلاخي دوييلا لب قيل
 تاوبنلاو تايلالا يف

 ىراصنلا ناف ىح نشا اهيأ لوقث ام نأ يزيلكنالا لاقف
 دادضا مهف تلخد, نآلا نكل لكذ انك نبع مهتافص 33



15-1 

 نوار ةساارلا "نما

 3 ”انعلا

 دنع يزيلكنالا لدد سلا عولط 55 يناثلا مويلا و

 دق يبسلا اهيا لاق مث ةيحتلا تابجأو ىدأ 00 سلجو غيشلا

 كلف فرطخ ملك ع فللابا ناتدسرللا ةدع ب د يل

 نيباسملا نيب نأ قباسلا مالكلا م رمشلا لاف

 كلذ فالخ ىلع 00 بأ كياتك يف عمست انآ عم و 1 0 0

 ادنخأ سلا وادع 5 0 00 لاف ةيا يل زيشلا لاق

  نيذلا اونمأ نيذلل دوم مرفأ ندهتلو اوكرشا 0 3
 ( ةيالا ) ىراصن انا اولاق

 لاق دقف ميدقلا همالك هب ىظعلا هللا قدص خيشلا لاقف

 بهذم نأ ةيالا هذه ربسنت يف هريغو يزارلار خا" نورسملا
4 
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 سيسأوج متبع" لسرا أو ىراسالا ءالوه م بتكل | هذه اولسرإو

 اوزاتي لف ةيراغملا ةغلب نوللكتو ةيبرعلا ةغللا نوفرعي ةطلام نم
 نيذلا 0 أض رصم ىلإ ارلصو الف نيلسلل ىرابا نع

 لاتتلا نع مازع نرولجيو مهوطبثيو سانلل نوسوسوي مهولسرأ
 نب ترج :تماق الف برخلا دئاكم نم ةديكم أضيأ هنه تناكف

 امو اوبهذ نريا ردي لو ىرسالا رثكا يفخ سيسرفلإو نيبلسملا

 امو ةوعمس اه موربخل سيسنرفلا شيج ىلا لآ ةقيقحلا يف إوبهذ
 نيداسملا نع هودفإش

 موغل 3 موقلط ١ اف *اهلعلا ضعب اوسيج من :اأ مليعافأ نمو

 ةضراعم الو ةعزانم ريغ نم |وجرخت هشويبج رظعالا ريزولا ”ربحم
 0 ا ل ل ا ا مهب لغو

 ار كلت تضقتنا دقو خيراونلا نوطب فرصمب معئاقو عيمجو
 ال هياخ يف هللا ةداع اذكم سبانلا نيب اطماذن ها كلتو اهلهإو
 ا نيرخا ىلع امإوقا طلس مكف هكح ىلع انعلطي لو هش بتعم
 تاق فدل رارثللا لهو ايفا طلبي دقو لزالا بيك هيلع كلذ

 هللا رهش يف رصم رايد نم سيسنرفلا جورخ ناكو رارسإو مكح
 ١١151 ةنس مرح



 ولت هطول وتوج م ادضو اورمرك ١> قتلا

. 0 

 . طبقلا نم روفكلاو دالبلا هامل اولهتساو نيسمخو ةئام نودلا

 اولمأ اهرف نينس ةدم نم تبرخ يقلا ا مهلع اهولماف
 عئانصلا بابرأ ىلع نويلم 00 |ورمأ مث تايهسم ريغ نم كامسأ

 اهوعفدي ناو اسنارف لاير فلا نوناثو ةتسو ةئام وهو فرحأو

 اهتلث نبشا ةعبرأ طا طاسقا ةثالث ىلع

 رصمب مم ناك ام جذومنأ اذه

 ملركذت نأ ةرواحملا سلجم يف ةحرابلا كلعنم امو هنبا لاقف

 منه تردص يلا ليعافالا هذه

 ةشقانملاو ةسفاملا ا كلذ ركذ يف ةدئاف' يأ دب اي نشل لاقف

 اولاق دقو مرا نيب نيو اصوصخ
 مح يف تمد أم مهحو * رمهراد 2 تمد ام هرادو

 اغيل ليقو
 ع يف مضرأو مهح يف 0 مراد م 8

 الإ هتياكح يف ةدئاف الف كلذ عيبجم نوفراع مو ايس .ال

 0 هرهاظ اه منم ردصي ناك ايف لماع د نمو نسوفتل ا ريغت

 ارغا ليصحت ةديكمو ةسيسد نم ولخي ال هنا دي حالصالاو
 0 ةطل + مودجو نيدلا < :دلتلا ترياق مالطا الثم

 ةيدكسسالا غلى 04 ادتاكم نو ةدكم

 م انيطت اهلع نومداق مم يلا دالبلا ىلا اهولسرأو يكب

 ناطل.لا لبق نم نومداق مهنا مثوميواف مويراحيو اووبنتي الث
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 ةضرفلاب ةبلاطللو ءدهإو بنهلا دجاولا تقولا يف دحاولا صفا
 ىلع طاطخالا اومسق الو ةحيش روما ةضرفلاب ةبلاطملا يف مل ناكو :

 اشم ريب لك اومزلاو نوعا اهيل ومش تاراحلا اشو هرالا
 ار الا ركل ةلاذلا نبذ وحبا حيل

 مسأب ةريغص_ قار وأ ىو تايعسلا ةءاتكب ةيكلا ئدعت مهاويدب

 قح ةقرولا شماه ىلعو هراقت ىلعو هيلع يذلا ردقلاو صخشلا

 ناوعالا كلوا نم دحاو لك ىلا نوعفدي مث ال لماحلا قيرط
 فقاو نيعملاو الا هنيع ناسالأ تب الف قاروالا كلت نم ةلمج

 هقرافي ال هرذع لبق اذاف ءافولاب هدعيف هيبنتلا كلذ هديبو 1 ىلع

 ا اوال فراق ارو ىرطلا قس هل داب
 د ال ال را قلك هس دا كا
 0 هيل دب الاقتلاو يف نملك هنا طر هلع اذ ىو
 لككت مل ةضرفلا نا لوقيف اذه ام هل لوقيف ديدج هيبنت هعمو رخآ
 ممسفنأ مل تلّوس اموأ ةثالث وأ ةسمخ ةرشع لك ىلع انلعج دقو
 كاودلا تبدل ف ىلإ تامارعلاب نياركد

 اهعفدب نوموقي تاررقم دالبلا ئاشم ىلع | 0 مهأ اهنمو
 اهنيلط ناك ام يو ىلعا دالبلا سدا لع ةدايز ةيشولك قش
 نادف 2:٠١ نم اهيط ن 5 اع ضو طس 00 نادف فلا

 ةاييعلا روح ان ناكر فو ب لالا لود ا
 ىلعو ةئاثلث طسوالا ىلعو لاير ةئامخخ ىلعالا ىلع اولعجن
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 تاناخلا غي لع ةدحاو ةمقح اويأق ارخا فر داو ربذ ف كل
 نوذخايو !دحإو ادحاو اموت |وراص مث اهيلع اوبدحن لئاكولاو

 هوذخأ ةمارغلا نم يث مل يتب ناف ناثالا سخجاب هنوموقيف اهيف ام
 أولخأ ىتح اذكهو هراج ىلع هبحاص اولاحا يش داز نإو هراج نم

 نورظني اهبابراو 00 عئاضبلا نم لئاكولإو 0 5-7

 ايبك ةرتم وأ ةنيغ ءايناهب ودجر و اناكدول ةدهاوخ اك
 كلذ فو اهبحاص ةرضحب موالكو د موانمأ اهذخا ريناند وأ مارد

 اهليلج ”ايشاأ عيمج اوصحاف روشعلا رتافد اوررح هنيعب رهشلا
 عفدب دبعتي نم دلقتي امالقأ اهولعجو رتافدب اهوبترو اهريقحو

 ةديازهلل اقوس ةيكيزالاب يذلا كبزالا 0 اعجو ابيلع عضو

 جرو دحاو لق اف رثكاف نانثالا عينج ناكف مالقالا كلنا
 امو ةينيسحلا مده يف اوعرش مث ةددعتم ا دحأولا صخشلا ديعت

 0 0 رصنلا 0 حولا تان نع جرخ

 أد اوهد انآ اوناكف: ةحرشالاو تيناوحلاو تاماداو دجال

 0 نم يش ذخا الو اهب ام لقت نم اهلها نونكي ال امدط
 بشكلاو طاليلا نم ةعفانلا ضاقنالا نولقتيو 0 و اهي

 امزح ةلّسفلا هلعجت بشفلا تاراسك نم يقب امو مهتبنإو مهاراع ىلا

 كاذ تقو دوقولا بطح ةزعل نر ىلغاب سانلا ىلع هنوعببيو
 عم كلذ لك هردق ردقي ال امراقعلاو كالمالا نم سانأل فلتف

 ىلع عيدجي ناكف ةضرفلا نم مثرودو مىالما ىلع ررقث اهب معبلاطم



 امم

 بابزا ىلعو اسنارف لاير فل را يوي

 اولعجو ظاطخل ةيناث دللا اوسنقو انلا نيتس نيروتسملا فرحا

 تاراحا اشم ىلا كلذ |ولكوو افلا نيرشعو ةسهخطخ لك لع

 هس ىنددحلا ليفت ةرمالا نزع لطاطخللا تللج اكس ناك فو

 اقتلا نيز لثمو ربحا 38 نيعابسلا ةقيوسو هاشرعو يفنحا

 ا ةيقدانصل | أو ةيروغل او ليلخلا ناخو يني حلا ا دبدملا ةهج

 كلت نرض يف امون ةفيلختإو ةبيلصلا ل نستحا كللعو

 نوتتس ىلوالا ةرغلا ىلعف رف ثالث ىلع اهولعت 0 نم تاهجلا

 رجأتسلا اومزلاو نورشع ةثلانلا ىلعو نوعبرا ةيناثلا ىلعو الاير

 ابحاص اذ نودحي ال ينلا رادلاو كلاملا عفدي ام رادقم عفدب

 امدوقدي ال نم كرك نا اوفاتأ م طيار نم اهنلع ام: نوذخعأب
 هدوحومب طاحيو هراد 5 ةادانملا نم مو نيثالثو نينثا دعب هيلع

 الو هنعافش لبث عيفش ملل دجوي مو ةهبش ىلدأب رودأ| بهم |وعبتتو
 نم عنتمإو سانلا نع سيسنرفلا ريبكب هتحإو هتلك عمست لكتم
 كللت عمد اونيع نا دازو ممواظع هدلق كلذكو نيململا ةلباقم

 ديدش ءالب هنم سانلاب لزنف هللا ركش ىسي ايطرق الجر لاومالا
 ١ ذياب ةلعفلا نم ةعامجو سيسنرفلا نم ْركسع هيو نم ناكف

 أهمدهب مرمأ هيلع ام اهبحاص هل عفدي وار ناد لخد اذاف مدخلا هل ١

 >اسنلا عم لاجرلا سب ناك هناف قالوب لهاب هلعف ام يش أو

 لك كلذك ءرصم لهاب لعف مث ناتكلاو نطمتاب مهلع نَخديو



 : .ارووؤنجن رن رتشو 0 ا

 | ١

 اب اونمتتو تاهجج هع ف نيرا كل
 مريبك ناكو عالقلا ىلا |وزبحت كلذ منم سيسرفلا ىأر ايلف
 ىلع تابنوبلاو عفادملا برصب رماف هوبيجي مف تاشلا ىلا لسرأ

 اوررحو رهزالا عماجلا صوصخلا ىلع اودمعتو تاراح إو توييلا
 فاطلالا يفخاي !ودان كلذ مهلع طقس ايلف ربتقلاو عفادملا هيلع
 عباتتو قوقشلا يف إولخدو قوس لك نم اوبرهو فاخن ام انجن

 رودلا تمدهو ناكرالا تح نايكلاو ةعلقلا نم يرلا

 معو لئاكولإو ثوييبلا نم ريثك برخو روصقلا ضعب تطقسو
 عفربل سيقما ريك“ ىلا خئاشلا فكرف بدلا دتشاو بطخلا

 ريخاتلا يف مهتاعف لسارتلا يجرلا نم هركسع عنيو لزانلا اذه منع
 لبللا نم ةعبش دعب مث مهم ليقف هل إوزذلعافريصقللاب معتاو

 ضراعم ريغ نم عراوشلاو ةقزالا يف إورمو ةنيدملا سيسنرفلا لخد
 رهزالا عماجلا اولخدو سيراخلا نم هودجو أم إومدهو عنام الو

 |ورسكو هتروصقمو هنحصب 6 اوطبرو حالسلاو لاعنلاب

 ام اوذخاو نيرواجناو ةمدخلا نئازخ |ومتهو هتراهسو هليدانق
 ىف سحلا سان اوجرط لب هاا نم هب هودجو

 ردا ىلع اوررق مث هتافلؤم تادلجم نم اولا وفلتأو هت ضيم
 نرا عم اسنأرف لاير فلا 220 ةتسو ةئام اهردق ىرخأ ةذرف

 نئفورمآل اهةزنلا نهايضاوساف ىح لا فرقنا لإ

 جرد برك نم مزمو ةبوقعلا تحتو سوبا يف مركأ تامو



 كآ

 تناك امو لاقف مهم اهصاخ هللا نا الو لانا اه الن
 رهقو دالبلا مث يف مع نر منيناوقو اهيف مماكحا
 دابعلا

 يواسنرفلا شيجلا لواح تقو تنك ينا ينباي ذيشلا 7

 هدا ماج 1 كب الال كاع ان ىلا الا 1
 نسينرفلا نم نراك اه 0 ىلا يدلب
 اباتك كلذ نم تعمج ىت هتذيق ائيش مدع تعمس اهلك تنكف

 هتدلجو

 الميغ بئارض راقعلإو كالمالا ىلع طوبرض مهلا مماكحل نف
 ةثالث ىلدالاو ةتس طسوالاو اسنارف تالاير ةيناث ىلعالا ىلع

 ام اهنف تاناخئإو لئاكولاو جرايسلإو رصاحملا ىلع اويرضو
 دنع لع لك تاز هلع ارلطل اماهتمو نكات يكول
 قرطلا قرافم ب اهوقصلو ممداع ىلع ريشانم كلذب اوبتكو

 00 نم ىلعالا زييهأ نيسدنملا |ونيعو نايعالل تمن اهنم اولسرأو

 اضفلا ىقلختاب قاضف ءامسالا دييقثو ءاصحالاو طبضلا يف إوغلابو

 مع ةماف تارا فاول يدعو 0 نم عهسو

 بفقاوع يق رظني مل نم نويمعنم نم مهفاو و منيب امف |وجانتو ةعامج
 ا هلأ كرم ركلا عم رخ تانكفنلا يف هناركفتي /و رومالا

 داهجلا ىلعو نيبزحتض |وماقف مثدوقي دئاق الو موسوسل سيئر ريغ نه

 بطاصم اومدهو حافكلإو برحلا تالاو حالسلا اوزريإو نيمزاع



 ملة . ١

 لاقي نوقابلأو يطوصخلا_ س 0 ةعئرأ 0 6

 ةيعرل اب 3 5 00 0 نويد لأ م

 بئاصملا 0 هيف عم أمو 7 1 ةدش نمهز 38 ةداع بورا

 بجوت ةعبظف روما عقل دقو ءاسورلا ىضر ريغ ىلع باغ نوكي
 ءابلعلا رقو | معامرح كاضأو ا بيرخت كي عابطلا ريفنت

 يهم عم برا هذه ةدم رصمب عقو دق كلذ لك راجتلا ميرحتو

 يل اهالأ ةرفنل ايعاد ناكف هنع تربانوب

 بجإو رما كلذف ةملاسملاب ملاقالا ىلا ةئاشملا ةياثك امإو
 اسفل لهأو نابرعلا 00 0 م ا سانلا ءامد نا مهلع

 دق تناك ماكحالا نر 0 او لعتلا ةرثكو
 هيا لعاو دوعتي مل .:ربرطض 6 سانلأو تثريغل

 0 نتفلا نيكست ءاملعلا دصنق ٍلصملاب هد نستلاو
 ماكحا ' نع ةرفنلا ملأ عاد نييرصملل نكي ملف ةليحابو لاومالا ف

 ترج يلا كتاوسلا نم لصح ام عم ةينيدل ! هيب نقرا

 هك ديدتو بورخلا نمز 2 0 ةداعلا

 لف لك اذ مني نم فرصا يرانا ليلا
 نلخا - تل دق هينال عينا 0

 5 00 ما قم تيرا
 ممتع ايزسإو اهف اوك هلع وتل قر ك1 راسا كاما

0 
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 ةيردنكسالا اهب نولزنت ةدلب لوإو سانلا لذارا نم دعو سأبلا

 نع 0 1 قوري ام اهسسأ نم راثا نم اهب نودجتسو
 هب مثرذنا اموديدشتلا اذه هافك امو ملاما مد مدالبب قلعتلا

 كسلا ليلا عطق نب ا

 هلا 0 0 ميشو تالا ا هاا

 0 ' ادع 0 ل نكي 0

 3 3 ضرع ا 1 1 0 نإو لاح 0
 رشع ةسمخل ةيردنكسأ رغث ىلا هشويجب تربانوب لوصو ناكو

 رهجلا ةفاولا ةيرجك رشع ةثالثو نيتتامو. تلا 00 مدي

 0 ةيدالابم 0 ةينامو 0 ا دبع

 0 دبحت يشل 0 0 00 7-7

 ألا مهلا يلي ال ةيرحا يسيطر
 لبقو قحاب كحشإو لدعلا يف ءاوس قلخملا عيج نال ةيعرلا ءالخع
 رم ام عيجج نمضي اًروتسد لمع رصم ىلأ ةيردنكسا نم هجورخ
 نم هعم رضحأ دق ناكو مخيرات يف نسيم وه ابك ةدايزو
 تانامرفةدع عبطف ةيبرعلاو ةيواسنرفلا ةغللاب عبطت عباطم ةيسورلا

 رتب ل علق ناد بير ف عرش م ةيرظلا رابنل قرف



 ا

 هعالطأو هعاب ةعسو هنمث ولع عم شويجلا سيئر تربان :وبف مثريغو

 مح لكي ملو هئاراب رصم يف لقتسي مل هتسايسو هبرادا نسحو
 نايعأو نئيرصملا .ءالع راك نم ةلج يبعتا لب فئارنا ىادللا

 مل بترو نربجرتم مهلا مو نيواود مل أو نيربتعمل ربتعملا اهراجت

 بس لوعو مهلا م 2 ضوفو تافولعلاب ميلع قدغأو ثابترم

 ام الز مقربتب لكلام لمني ل ,ةليحلابو ,راع ةلكتم كل +
 ةاهل امني ةررجن لح يلعن اذ هم ل صحاب قارا رطب
 مثزهجو مهلطأ هناف مالسالا 0 ره نياق ارسا اهب دحوم

 لهل نم دحا ذخر ال نأ ناعإو مدالب ىلا نيظوفحم ملسرإو
 لسرا رصم ىلأ هشبج 0 لبقو اريس م دعب نم مالسالا

 دالبلا كلت لها يدياب ام يشم ١) ضرعتلاو داسفلا نع مرذحي

1 
 ليبسلا انراجت ىلع 0 رجتلا اهءاكح نومزبتو
 اهنودصقت .يلا ةمالا ن | يدإو لها لظ يف اوغلابو
 ديحم هللا الآ هلا ال لاي نم لأ ل عال

 معا اوف كا ١ مهلع اهوريغت نا ماياف هللا لوسر
 معمأوجو 3 يف اعيش اوثدحت الو متاضقو مهتما اومركت نا

 0 نأ يغبنيف دالي دئاودك تسل ١ مدالب دئاوع نا اوهلعأو

 اد مكنم دحا لخدي نأ ا هبطنتو اهلهاب
 0. اهم ارعال.ضرعم



 ل ١١

 كلك فل نطولا نع ةعفادلا نانولخلا 'نف كيلااللت سيسشرتلاو
 كولمعو كلام نيب اهيف قرفال مولا ىلع ةبجأو تناك تقولا

 يأر اعبت اوماق انأ يلاهالا ا صرف ىلعو كولعص و فيرشو

 ممزلي ام ريغ !ولعف لبف مثكوارمأ مث نيذلا مماكح
 ناسنالا ليم ناف ىتح يشل لوقي ام نأ يزيلكتالا لاقق

 عب مي لهأ نأ ىرت الأ يرطف رمأ هتنايدو هنلم لها ىلا

 50 ل جر 5 عب الأ عبارلا يرئه كلب ةنيدملا كا

 يواسنرف عيمجلإو كلما تيب نم هنا عم ميبهذم ىلا يناتستوربلا

 دحإو نيدلا لصأو
 معان يف نيبرصملا ىلع مول ال نا ملعي انه نم زيشلا لاقف

 كرتو سنجإو نيدلا يف مهل اخ نم 5 ىضرلا مدع نم يعيبطلا
 ةردم ماكحالا 2 منيناوقو مثدئاوعو ةدحأو 1 ىلع 0 مث نم

 لوبقمو لوقعم كلذ لك خيشلا لجرلا كلذ هل لاقف

 لع ةعدب نيللتنللا نيب اوثدح ل رصه اولخد ا 0 نأ الا

 ذخإو معتروشمب الآ العف اولعف ام لب متاياعو مهتأرمأ يأر ريغ
 ماضر تاراا اهبلع يبلا تاروشحلا نم كلذ ملعي اك مار

 دقعلاو لحتا لهآ رباك أ نم ةلْم َكلذل نيتيعم |وناكف مءاصحتسإو
 يواقرشلا هللا دبع ريشا فارشالا بيق يركبلا ليلخ ريس مئه

 روغالا دمحم خلو يراصلا ىنطصم خيشلإو يدها دمحم حلو



 . ل1٠

 نوري ام بسح ىلع هنوزاجيث هبحاصب اوت 000 اذاف هيف ام
 ةيودالاو ابطالا نم اط عمج ىضرملا جا -العل هيل انبسأ ءاشن ده انهو

 ينبعلا رصقلاب م ةرهاقلا نيب ايف يفيو ءاد لكل مزلي ام
 نم كلذ ريغو ةنيدم لك يف اهمالحم نبيعتو تانيتنروكلا اهنمو
 لاب ىلع مل ترطخ تناك ام انراكقأ اهب لغتنشت ملول يفلا لامتالا
 نارتلا ظفح لع راضتتالا7نيقرشللا رتايس ب نيبرخل نا ذل

 الو اهدودح نودعتي الو اهدنع نوفقي ةينيد رومأ ضعب ةفرعمو

 نم ناكو م ءاكح كلذكو اهرارسأو بتكلا يناعم يف نوصوغي
 ليلا جورس ةيلحت الا مل ةمث ال موحنو كيلاملا نم مثرما يلي

 ليذلا ةعسإولا ليوارسلا سيلو ليللا لوط يثالملا ىلع بابكالاو
 اذهو ناسحلا هوجولا يوذ عابتتساو ناهلغلاو مدخلا نم راثكالاو
 و اضوصخ ركفلا ةدايزو لقعلا فرضت نم اعنام ناك ابر هلك

 فيي ام هينابم نم ربظي ام ىلع نآرقلا يفركفنلا يف نورصتتم
 ايندلا يف دهزلا ىلع ثحلإو بيهرتلاو بيغرتلاو ديعولاو دعولا

 ام كلذ وخنو اهجرهزب رارتخالاو أهيف عيسوتلا نمريذحتل إو اهذلو

 ل ل را
 لكب ىضرلا ىلع هسفن دوعيو بئاغل اب رضاحلا عيبي ىتح بولطمو

 رهلوأ هيتاعميمالص هيف: اعا كل غزبو بالا نياكي لك
 هشاغتنإو هتورت .كابسا

 نييرصملا نيب عقو ام ةبسن نم تركذ ام اما خيشلا هل لاف



 ا

 هدلجت يف موحرالا عبط ملعا ينا عم لافطالاو ”اسنلا تزيو لاطبإلا

 ةعاظف الأ ئركشلا هج ثني ىلا هرطضا اف هدلب لهأ نيب هدمجتو

 ! ىولبلا موع نم هأر ام
 هتدجول هلك كلذ لصا نع تنحي ول لجرلا كلذ هل لاققف

 مهيب اهأرقو اهضرأ اومسقو مل ةهينغ رصم اولعج نيذلا كيل املا نم

 هنأ ملوقب ل مل ل اك :اف

 مفرصو 0 ١ بلسالا مدالبب نم ٌرفلل ضرغ ال
 نه نيئيرب 0000 عم تارفملا نم كلذ وحنو مكنيد ن 03

 ةطرو 3 ا ١ ذاقإ |, لا الص الأ مل ضرغ ال هلك كلذ

 مل اريخ ريخ نأ كل نال ىلا رصم ضرأب انيقبو ردقولف لاهحلا ءالوه
 00 ضعب انرظقب ثدح هنأ :سيرصملا ظح ميز مك

 نادعب اهنم انجرخت دالبلا ىلأ تربانوب انسيئر دوع اهيلع بترت

 ملل انمسر دقف كلذ عمو اندالوا مدب اهانحترو اندايكا ذلفب اهانيذغ

 اهب ىتقتيو ريخلا اهنم جري ةليمج عفنلا 00 اثاو ةليلج نيناوق اهب
 رصم ب 'و عباطملاو ةيريخملا رطاننللاو ةولحتإو حاملا ةعرلاكريضلا

 نوعنمي أراهنو اليل هيف فوطي و عدلا
 عراوشلاو قرطلا سك ىلع نروثجيو داسنلا لهاو رورشلا
 باوبا ىلع ليدانق قيلعتب رمالا انتاعدتبم نساخت نمو اهنيظنتو

 ليللاب نوفوطي طاطخالا ءاكح ناكف تاناخلإو لياكولاو وبيلا
 ىلع ةلظفاحلل هورس ليدنق :هباب ىلع سيل اناخوأ اتيب اودجو اذاف
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 نوعسيلاو ةثل الا ةرماسملا

 رص يف سهلا رفلا

 ىلا نويلبان عم هجوت نمم يواسنرف لجر سلجملاب ناكو
 ناكأم ىلع علطإو اهاعا يف هلاجر راشتنإو 0 هتعقو دهثورم را

 مالك فارطا نم شلل ربظف اهيلا سيسنرفلا هجوت لبق اهئارمأ
 بكا هل لاتق ةيزيحلا ةلئاعلل ةليمو.نيب رضفا هيح ل كلذ

 ًاضيا كلذ لبقو لاقف سيسنرفلا عم اهثداوح مايأ رصمب
 ام ةياغو كاذ ذأ ينس رغصل كلذ ققحتا ال ينا يشْلا لاقف

 جرخو لخد ام لكمايالا كلت يف يدلاو ىرا تنك يفا هليختا
 هت ةيدايلا ين برعلا يرثلا اذه ف .ىلرن اناه قدا

 ره نق هيلو لئن قرطلا, يف عرتلاو كر دم كيال
 فيخي يذلا مالكلا نم كلذ وحنو نيرخآ دي يف عقو موق نم
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 عيمجلا دعقف ةريثك ان لزملا ةبحاص عم سلجلاب ناكو هسناو

قو ناح نا ىلا ثيدعلا فارطا نوبذاي
 اعيجج لوماقف ماعطلا ت

 جلا ىلا لرتلا ةيحانص تءاجو ةارماني منم دحإو لكذ خاو

 ل ل

كنالا هبحأصو اهني نع يمشلاو تدلي
 سلجو اهراسي نع يزيل

 رد ل ا روت وانأ الملا نس لخادم
 لحم ىلأ لوعجر مث اولكاف مَ تعسر يتلا معضإوم يف نوقابلا

 نولفنحتو رمثلاب ةلاطا فافنحا عتاب نوننمم هو كلذ لك سمولجلا

 قاع يش هلابب رطخ نم لك ناكورمأ اهف عاطم كلب اذنحا هب

 نم هلوح موحي ال باويج ويلا هبرعف هئادبإ يف فطلت ةيبرعلا نغب

بوذعو هترابع ةغالب نم 0 هادع
 هظذنح ةدوحو هلظنفل ة



 نوعستلاو ةينانلا ةرماسملا

 ةيقرشملا ةيعوجلا

 اراسف ةثيدملا لخاد امهو الل ارعشي ل ثيدحتل يف ايه انيبو
 هدنع ادجوف هيلع الخدو ةبرعلا نع الزنف ريشا لحم الصو ىت>

 لوحت مث هدلاو دي ليبقتب علا نبا ًادبف يزيلكتألا هبحاص
 لأ مهاهذ تقو نأح دق تاكو هبنابح دعقو هحناصف يزيلكنالل

 كفاك ب 3 ١ 000 لاقف ةيعمجلا سيئر لزنم

 اعمسف دلاولا نذا ّْنأ زيشلا نبا لاقف ةعاسلا 3

 اولصو ىتح م تراسو ةبرعلا اوبكرو اعيمج - اوماق م م : ةعاطو

 ناكر 2 ماركلا ةيحت مثايحو مارتحالا ةياغب ماباقف ةيعمجلا سيئر لزنم

 جرو ةيقزدلا ةيسيجلا لاجر رالف رضا كس
 هبناجح دعقو هسلجا ىتح يملا ديب ةيعيفلا نسق ذنخاف ءرمالا

5 
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 نزلا يف كولملا نإو مضرأ ةعيبطو مرطق ءاوه يف ةصاخ
 هلا ىلا نم لع نوفدغيو مل ةكوحضا مذختت تناك قباسلا

 هضرلا بنس ناااولع اذ قرشا نلهأ نأ ليت ىح مهم دحاوب

 نراكف اورثكف لوطلا عنمت اقرط اولمعتسا مهمج ةراقح ميف
 ىتح منيب نورغيو ٌثرورس تاقوأ ف مزم نوعمجي نوينامورلا

 تناك دقو طسولا نورقلا يف مثدوجوزع 9 كعب مهضعل لقي

 هنأ نوخرؤملا ركذو رابخالا ليصوتل ديربلا يف ملمعتست ءارمالا
 عارذ ينلث هلوط غلبي | لجر داليلا نم عباسلا نرفلا يف دجو

 كاذ نم وبق ليبفلا: اذه نمن ناك نم لك نأ يدنعق يراعم

 لبجا

 اس مهادات ع رميح هاتطاسصح ا



| 
 الل و ةياهنلا مسجلا ةفاحتو ةياغلا رصقلا نم غلب دق هأرت هناسل

 ردق ىلع هنس لهو مريغ :رم ما سيدرفلا نم وه له يردأ
 الل هج

 هنو نحل همالك ىلإ كلل اب اتيفلا ا كلا سس
 اف هربأ نم راك مو هر رد كس لعل ا
 يبونجلا طيحلا رجبلاب ةريزج نم لجر هنأ هجورخ 0
 اسنارفو زيلكنالا دالبب ماقا هنإو ةنس نوثالثو عست هرع نإو

 لك عم لكي نراك كلذلو ابرو ادلب ما را
 الث ةفصلا هذهب اقلخ :رظا ام تلا نبا لاقف هتغلب ناسنأ

 ليق ام ىلع 0 رات جوجامو 0 ةيرذ نم نوكي نأ ْن
 راسا ةثالث هتياغو ناربش هلوط سو ريش هلوط نم

 رم معضوم نيإو جوجامو جوجاي امو بوقعي لاقف
 راسا دنا يعل أ لاقف ضرألا
 3 لضو ل هنا تسل 1-1 هانب يذل بسلا

 دجو ناجيرذإو ةينيمرا لبج دنع سيشلا برغم ىلأ ةريس
 مهيب لعجي نأ يلع العج هل |ولعجو مهم هل إوكشف اموق كانه

 نيرشعو ىدحا ىلع هبرضف اذس جوجامو جوجاي نسبو
 بوقعي لاقف ةدحإو ةليبق دسلا لخاد مهم تيقبو ةليبق
 بتك يف هيلع تعلطأو هلعا يذلا نكلو كلذ نم عنامال

 اير رف يك ديبلاب تسيل سا
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 كلذك رصم فير لها نوكي نأ شاح خيشلا نبا لاقف
 ىلو مدالبب اييرغ |اوارولو ممسفنأ رماب نيلوغشم الآ ثارت ال كناف

 رنه ظن ناو يارا نوال لانا بز نك
 نفل ةزيلف لإ 2 ردع تح نسال

 0 0 00 كلما ةمكح تضنقا اذكه بوقعي لاق
 خأوهو كا ةئيصل تش ا عدبإ ناكمالا 2 سي لل

 دا يف دحأ ينعزان ام يباي كل لوقيو كديب

 ل 5 ا

 يلربخأف ا دا عضوا 0 د

 ءافعا هل لصفو رذل ل
 قناتنا نلخو مما له مي راك 5 ءاناكنأ ةودلا نضع لعجو

 فعضا ءاصلا ةرغصلا فوج نم جرخإو ةتلع نم مث ةفطن نم

 بجت الو ةبارغ الف هفزرو نإويح
 واو باركسالا :قحا رو يكل

 0 نر ع نإو ليوطلا لجرلا ن
 ةقالطو هتحاصف عم هناف كلذ يف ريصقلا لجرلا 0 هتوق
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 ةبيبع ةرق ىلع لدت الاعفا لعفيو ةبيرغ تاكرح عنصيو صقريو
 باغ ىتح اهلخدف محا ريبكلا لجرلا ةمزج نم ةدرف ىلا دع رث

 هيلا انك لجرلا كلذ ناكواهم رح تاواللا 1
 لجرلا بناجت ساج مث ةرابع مصفاب باجإو ةر نوف دحا
 صقرت اهناك كرحت تذخاف اهنم ظلغا ري مل ةأرما تجرخو لوالا

 لقثو ةعرسلا فلكتلو اهعنب مسجلا ظلغو ةكرحلا ةفخ يناعتو غرتلو

 بوقعيو خيْشلا نبا جرخ مهبعل نم ةثالثلا ضفنا اهلف اهعفدي ةينبلا
 قلخ 2 طاح دقو اطوخد نيح هايري ل اماخدزا تانلاَب ادجوف

 ألا مني نم اذفني مف هجراخو لحما لخاد [وناك نمم نوريثك
 زييثلا نبا لاقف اهابكرف ةبرعلا الصو نأ ىلا اراس رث ةقشلا ةياغب

 تابكنالا اذه ميابكنا بجوا ام يرعش تيلايو ةمالا هذه اببعاي
 تالا ب رخ نيج انيلخ مماحدأإو

 ناف ةيواسنرفلا اصوصخ جيرفالا بأد اذكه بوقعي لاقث
 ةرم فلا ةوأر ولو مدئاوعل الاخت هنوري ام لكب ةيانع م

 ظ دتنت لو دعب نمرظنلا ىلع أورصنقا مهبلايو 2 نبا لاقف

 مضعبو أهيف : لمأتيو اهيلع ضبقي مضعب ناك لب دي مهم يلايث ىلا
 ١ يرصب ضغاو لفاغتا تنكف اهيرتشي هناك نطبل اربظ اهبلقي
 00 عازنلا نم أفوخ لهاجت|و

 ناكسو فيرلا لها نم تيأر ام بل اغ نأ بوقعي لاقف

 دقو ةرهاظ ببس ريغ رم معتقامحو ةرصاق موقع دجتف ةيدابلا



 ١ا/ا؟

 نوكي ال نأ تلا نب ا 0008 ةهيج

 رفنيو هرطاخ ردكي ام هعمسو هأر أمل اصوصخ بهذ لحنا ك

 يلق ريغي وأ هيذؤي ام هل لصخم نا ماخلالاط نا ينخ 00
 يأ دام اف قاكلمل اذخ ند اني ىلدزا برقعيل لاقف هيلع لاو
 الحم 3 0 طيش هبا نوكو لاا
 جوا لك ةارفا ظلغأ كري حلا دار نم ءانعم اه اهبوتكم هيا لع

 1 ذه لخديلف كلذك لجر رصقإو لوطإو ضرالا

 هيف دجت انلعل ناكللا اذه انب لخدا بوقعيل يشل نبا لاقف
 ام ةياغ يف هادجوف هالخدو هقفاوف ناك ام انيسنيو هب حورتن ني

 هنم ةيحان يف اسلغ ةفطصم ةرينك يساركلا هيفو نافثالا نم نوكي
 ةراتس اييلعو: 'ةجرفأ ةيناجو 1 1 ساجلا ردص ىلا ارظنف

 بابشلا نس هيلع رهظي لوطلا ةقلخلا لوهم درما لجرب اذإو

 لجر هعمو لحنا طسوت ىتح ىثمو د فخ نم جرخ دف
 نيرتم نع ديزي هلوطو ددللا نم لجرلا اذه نيرضاحن 0

 هيبدت غلبي لف هينا فقوو نيرضاحلا نم لجحر. لوطا هيل
 ناك يذلا لجرلا هديب ذخاف هيلع اهب ىشغي ن 0 ميفقوف

 6 هيف نكي ل هتماق 0

 جرخ مث ضرالا ىلع عقول هديب :راسنا يأ هعفد ول ىتح الصأ
 ةرايعلا نسح ناسالا قلط توصلا مخر اضعالا بسانتمرخ الجر
 تفضفتي :راصف_ .ةيكل هلو 320 ا غليي ال حورلاففيفخ



 الوم

 نوءستلاو ةيداحتا ةرماسملا

 ةردان

 .ركاو قيرطلا نم ابرق هيف اسلج يذلا ناكل ناك

 و مشل نبال لصحب لف مهوري ال او سانلا نوري | ركل اد

 قيرطب ريال ناك ثيح ةنيدملا قرط يف ىثمم اذأ هل لصحين ناك ام
 يف 5 ةهج لك نم هب م آلا اهقرط نم
 اماق مث معز ريغب ىبزت ادحأ وأ ممسنج ءانب 0م

 0 اكو ةبرعلل هانيع يذلا لحما اغلب , ىتح ايشمو

 يلا ةهحلا ىلا اراسو اجرخ مث ايرشو هيف الكإو ةالخد قدنف

 اهب دلبلا جراخ ةحض يف نيعبن#م نيريثك الخ ادجوف اهادصق
 ادجوو بهذم يأ اهب بهذتو اهباختا اهلقنت بشخ نم تينأوح
 نم نافوطي ايشمو ةيزعلا نع الزنف اًريثك اماحزروكذلا ءاضنلا



 | ك2

 يبلطو لاوسلا ةرثك نم هيلع ينتدوع امف يفذخاوتالو هريغ نع
 ىنعملا اذه يف يتعاضب نال لاحم يأ يف تعرش اذأ بانطالا كلنم

 ةليلك مككردم مهل يتكردمو ةليلق
 نم ًائبش ينم تموت لهو ميل الو ةذخاوم ال بوقعي لاقت

 هبرعشي امرثؤيوا ينم كلذ نوكي فيكو مويلا اذه ريغ يف كلذ
 لوقا م ةياغو مكيانج ةمدخ ريغ يل لغشالو ميوصخما تسلأ ينع

 ركاش وهف اونسحت نا اكرمأ ينوبه

 لص وف أونسحت 20 نأو كاذل
 ىلأ انب مف تف ىنعملا اذه هَ مالكلا | عسي ال تقولا ىرا نك

 يا هل تاي ع

 هبفوتسل
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 عاوناب تستكأو تاقولخلا فانصا اهيف ربظ نا ىلا ةيضرالا 0
 تابنلاو ناويتلا

 كسبحو تدمجن يللا 4 95 ةلمج نمو

 ةعفد نكي اهنيوكت ن تلا نوع ةينام ةلئاسلا داوملا
 راودا ةعلإرز | ق ناك لب ةدخأ ف

 ينانلاو قاسلاو ناوصلإاو رخضلا هيف دجو لوالا روذلا

 ل فضل حدو قلو لا ايو
 هلك كلذ يف مهةيرطو نالا اهب نحب يتلا شو نافوطلا نمز تناك

 راج الاو نداعملا نم ضرالا لالخ يف هب طورثع امو فاشكتسالا

 ناوبحنإو تابنلا راثأو
 نزلك ىو اقع اد ىلع يبس هلك اذه لف علا لا
 ىلا ءافخلا ماع نم هزارباو نوكلاريبدت ناف |وبعز ام ا
 ينلاو دوييولا دوم درنخلا ردالاالك هيلي ال ريا دورملا 11
 ملفنلا نك دعابقو نكمل ةليكيوم ليش اخليك ل لالا

 اوس نفلا اذه يف لبق ام لعب نات كل
 لادن ايررونل هده لتس إل يحلو دق نول
 مالكلا ءافيتس 0 نم وجرملاف روهدلا قباس يف نوكلا ةقيقجب
 ىلأ كيمو نأ ىلا اهبلقت ناك فيكو راودالا هذه يف ليق ام ىلع

 تناك فيك ضرالا ىلعو راهنلاو ليللا هيف دجو يذلا رودلا

 2 لك هب زيمتي يذلا امو توكل يش يأ نمو تناك ىتمو

1 
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 يلا روخحلا لالخ يش اهنم دهاشي لف ةيتابنلاو ةيناوبحلا راثالا
 درا يك مرالا نأ اناخ كلذلو لوا رودلا ف با
 تناك ة ةرارحلا نال رهاظلا وه اذهو ناوحاو تاينلا نع ةدرخغ ةذكلا

 لوصو نم ةعئاملا هما ركل ةعلطم ةيلظ ذأاو ةديدش كاذ تقو

 تاقبط قتفو رطل ا عاوز عباتت اماف بصر لا ىلا سهل | ةرارخ

 سهلا 0 ةدوربلا تبدو وحلا انو ةلظلا

 000 ل 0 !| يف تذخا 0 كلو 0

 0 د 0 --- 00 ا

 ل كوسم انوكب لرد لك فايمرط
 00 اج دارا ا او

 هعتمو ضرالا هكسإو يرشبلا عونلا هللا قلخ كلذ دنعف ناسنالا
 اهيف هلبق قلخ أم عيمجس

 اولدتساف تابنو ناويح راثآ ةينيطلا ةقبطلا يف دجو دقو

 كاوا نا دذه نكت نيح نيو نيه دجو لعاب
 ا يق د تدلل ١١و ناويحلا يأ ةساسحلا ماسجالا روبظ لوا نا ف

 0 2 اونلدخأ مث ايلا رس هيف عدوأ يذلاوه 0

 راثأ نم دجو ام رالا را دجو ام نال تابنلا هنأ رهاظلاو

 هكر ا اقل اذه الكل كيل تاليا كك ناد فاو ناويحا
 نيركت لصا يف معلا اذه لها دقتعم تيهف كلعلو هتركذ ام رثكا



 ليدل

 اهنطاب يف يذلا هلا لزي ل اهرهاظ ىلع هلا نطلست عمو ديدج
 ضرالا رهاظل فرظ يف نيل ايلعلا قبلا تناك البو ةرارحلا ديدش
 هذه تناكو ادوصلاو يسات 2 ناو الو“ ساحل د ع م

 3 كلل لاحت لضخ هراريلاو كولو تذل ناناس اعل

 او اهنم لصفني راصو راختلا 1 يق اهرارقتسا تبجوا تالادتسا

 0 ١ تارايلا نايودمدق كو ةينيط داومو لمرل اك ةقيقد

 رضوا نبق الس هدا اهكرتتف عض ذأوم ىلأ ايم هذان

 تباذ ةرارحاب ةينيطلا داوملا رثات نمو يلا ضراب ىبست يقلا
 ىست ينا | ضرالا اهنع تنوكتف تدرب ةرارحلا تلطعن ايلف تعبجتو
 كلذ نف زاودرالا اهنم يلا تافصلا تاذ يل ةينسيشلا ضرالاب

 ناو ةينيطلا ضرالأ قوف ةيزاودرالا ةينيطلا ضرالا نأ معي

 اهب اطيح. ةريغص. ةريزج نع ةرابخ تناك .نمزلا كلذ ف ضرالا

 بسرفرينك نيطاهب ناكر اجلا نإو ةهيج لك نم راح ءام
 ةلخادلا دإوملا نإو ةيحلشسسلا ةقبطلا كلمس هب رظعو ةدوربلا دايدزاب

 وأو 'ةغيشو ةيلولع اروتكو الابح يكف اهم جرقرتمالا
 جيرخو اهحطس ىزتو اهيببح صقن ضرالا يف ترثا الك ةدوربلا

 ناو داو ةجوزت هيمو نوت ىلا ليهو د ربقت لباس داومإ ارد
 اذطو اههاخ الا اهددع معي ال ةريثك ارارم ترركت ثداوحلا هذه
 كوالا نودلا ىف تنركت ىلا ' وب لوألا ضرالا تان يح

 امإو ةفلدخم نداعم اطالخ يثو اهضعب نم ةبراقتم ةيرك اقورع



 م

 تونك او. .ساختلاك عضاوملا نم ريثك يف. ضرألا لالخ دجوت ينل
 نوكت ةراتو ةيدوع نوكت ةرات قورعلا هذهو صاصرلاو ناومتثالاو

 قورعلا كلت نم خرفتي دقو ماظننا ريغ ىلع نوكت ام ازينكو ةلئام

 كلذ 2: هل ةياعيأل ام ىلا ىرخأ عورف عورفلا نمو عورف

 عافترالاو هاجنالا يف اقلدنع ناك ضرالل يرهاظلا سلا نا ربظ

 ريثأتلا رارمتسأ ببسو سيرضنلاو لكشلاو ةعسلإو ضافخن الإو

 جعسلا ةدورب ةجرد تلصو نا ىلا 0 0 يلحادلا

 ضرالا تس ىلع وجا نم ةيراخلا داوملا طوقس هعم نكي ادح
 رغتقو هنم طقاسلا ءاملا ريدم ارد 0 اىنأ ةعوبملا ةفصل

 دجوو 0 اذاف ةجرد 0 تاكا ةقرارخ نذل ا ةرارحا ديدش

 عطقتو اياث دعاصتي لب اهيلعرقتسي مل اا دا ديريارلا
 ةدوربلا يف لحيو ايلعلا ةقبطلا ىلا لعب :رابتملا كايف

 ضرالا معس ىلا لزنيو ةعوبملا ىل 0 فا
 وجا يف دعصيو راخب ىلا ضرالا وم ةئيه يف ايناث

 نأ ىلا اعئام بلقتي ٍدعص ايكو اراخن بلقتي لزن الك اذكهو ايناث

 قمن اخ ناي زن الك ءالا ن :ال اهيلع رقتسيف ضرالا مس دربي

 لزي : مث آراخ لحتسي و اهيلع رقتسا اهحس درب اذاف اهترارح

 از 00 0 0 00 ىتح دادزي

 يك ا تأدهب ا تقإلا ا و 0 - ريغتبف
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 ةرخبالا هذهو كينوبرك ديسالاو توزالاو نييجكوالاو *الا راك
 بلقث يف امد 0 الآ ةفخو القث ةئوافتم تناك ناو اهلك

 كضاوغو :تارابث' ايدها لضفي ناك هل احتنلل هل احا د ةل ادا
 كلذ دنع ا ا انكم ديو تاعيظلا قاطو راحت 00

 نراك نطرالا كب كلذكو لالا ست انج انما فرو
 تكللت عفدت ةديدش ت ارايت كلذك ايف ثدحعت اهفوج يف يقلا دآو

 رزكايف ةيئابعكا 0 ام اهنم دلوتيف ةفلن تاهج ىلا د 1

 هعمت ام قوف ةنلدحلا كناوطالاو :قربلاو 0

 كيفاكو ابهرمأ اديه فإط ردلاوا قضرالا هيلع كاك اناوعد

 اهب طيحم عستم ءاضف يف اهرادم يف ةرئاس اهب طبحي امو 0
 كريم تناك يف ءاضنلا ةئورب ةدنا بهو اماووك تان اع

 .نمزلا مداقت انك را زدسلا تحت ةجرد ما

 يف اهرهاظ ذخاو اهتعويم تصقن ضرالا ىلع اهريئأت يرقو
 ةقرنتم طقن يف لب ةدحاو ةعفد ددحي و اًعشف امش دامالا

 ةيهعاما:ةركلا ثيرغس ىخ اهضف تااضأ ]و كجم مث ةنلظع ةنمزإو
 ْنأك نأو ادج ةقيقر تن ري

 رطنلا“ ىلعنل» انجين نال راك مهلا قيقلزار مات كاكا
 ةلئاسلا داوملا مواقت ال تناك اهتقرلف ا نيل

 راو جرت مهارلا ندع ند . وعي 0
 قوزعلاو ل اهنم نوكتف دمجتو طقس . مناوجلا ىلآ أ عفترت داوم
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 اء نوم ملعي كلذ عضوتو عئام لكاهلبقي ثا ةيوركلا ةروصلا
 ماسجالا كبرحت لع هل لاش

 ةصاخ ةكرح اهروخت لوح اهناروذب ضرالل ن ناك ثيحو

 لها دمع روع ذم ردا 5 رالاو لفلا .تفاع هلع تركي

 .ةرادتسالاو خافتتالا نم ةلئاس تناك نأ تقو اط لص معلا اذه

 اهطسو نم تخشنثإو تلع ناب هروح 0 عئام يال لصحي ام
 اهو اهيقرط نم تظيهو تطسبناو :*اوتسالا طخ ةئنللا ةنطملا وهو
 "را كفاك نأ 0 2 نادورعل نالحلا

 ىلع يب ام اهنم لب داوملا عيمج يف ةدوربلا رثؤت لو ةعئام تراض

 ءاضفلا يف ةرشتتم ةعشا هل ةعسلا مظع وج هنم 7 ةيلصالا هنلاح
 م :رارح نال ددجتت ل امنإو ةيضرالا داوملاو ءاملا ةرخنا اهنه للخت

 هيراعلا ابتاحتر لع اقاتيل .ةلغفاح ةئيواش كن ا كلذ يف
 ةظعش نمت كوكا ناك .قمرلاتللذ يف فركلا لع ريتا ظفض قالو

 ملف ةيندعملاو ةيبارتلاو ةيئاملا ةرختالا نم هيف اب هلقثل نالأ اهيلع

 عيمح نأ ف كش الو رذشقو طغضلاو ةرارخلا ةدشل لزنتو دهبتت

 اهلقلا ناكف اهتفخو اهلقث بسح ىلع اهضعب قوف تناك و جلا ةرخأ
 ةيساحن او ةيديدحلا ةرخيالا5 ضرالا ىلت يلا ةقبطلا ينو اللفسأ

 ةرخع | اهقوفو ةقاثكلاو لفتلا :ةياغ يف ةقبطلا ةذه تناكف ةينينالبلاو
 ةينيريكلاو ةيندعملا حالمالا ةرختاك ةفاثكو القث اهنم لقالا داوملا

 ةيفاصلا ةنيفخلا ةيئالا داوملا ةرخبا ةقيطلا هذه قوفو روفسفلاو



 كا

 اهديجتل تسيح ىتح ةيبطسلا ةيضرالا ةقبطلا ديجت اهيلاتبسنو

 هم عافترا ةدوربلا ةطساوب فرطلا يف لصحي هنإو ةلخادلا داوملا

 لسالسو داهولا ثدحت رخآ ضعب يف ضافخت إو عضاوملا ضعب
 مو هايلا تركذ ك كللؤك و: ةدوربلا) هذهب تابببل "نويت مو لابجا

 لك ىلعو اهريغ مل ةفوذشلا داوملا كلت وه له اينايْرِج بيس ركذت

 نوكلا دوجو لبق نيوكنلا داوم تناك نيف

 كلذ نع ينلأستس كلا معا يناف "يلع لبمت ال بوقعي لاقق
 اهتعمس يلا تامدنلا ىلع مالكلا مههت ريت ةرورضل هناي ترجي اقإرادلكأ
 ةفرعم وهو معلا | ذه نم دوصقملا 0 اهتعبتا كانهذ يف تنبت اذاف

 يث يأو اذ ةدحلا هزهب 200 | نبق 6 ةنكاو تمر ةدام

 ترعو هايملا هيف ترجو ةيلاحا اهتائيه يف تراص ىتح اهيفرثأ
 ام كيلع ىنخي ال لوقاف تانإويحلا عاونارئاسو تابنلاو ناسنالاب

 ىلو يش اهواقي ال ادج ةريبك صر الا زكرم ةرآ ةرارح ةجرد نأ مدقت

 نوكلا داوم عيمبج نوكت نا منلي اذه ىلعف ةبالصلا ةياغ يف ناك

 ةدماج اهيبح ردق .ذنتو اههبح نوكي نإو ةيراخج نيحلا كلخ ف
 مبح نم بيرق ناك اهب نرا اولاق كلذلو ةرم ةئاناثو الا
 ةداللا ناروؤف كل ةرماغلا ضضرالا درك ردق رع يذلا الا
 دربت تناك اهتاهح عيجج نم اهب طيح درابلا *اضفلا يف ةيضرالأ

 ىلا مث ةعوبملا ةلاح ىلا ةيراخما ةلاحلا نم تلقتنا نأ ىلا جيردقلاب



 ا

 رارقلا ديعب كلذ ىلع مالكلاف الإو راصنخالا
 تنوكت ينلا ةفوذفملا داوملا عيمج نذلا اذه ءابلع لعج دقو

 تاقبط ثالث ضرالا ةرك اهنم

 اهومسو ةدوربلاب تدمج مث ةلئاس تناك يبلا ةقبطلا ىلوال

 ةرولبملا صرالأ

 0 اهوحتو لامرلاكراخلا رارق ةي يفلا داولا ةيناثلا

 بوسرلا يضارا
 ال كلت نا الا ضيا ةرولبملا ىستو ةيناكربلا يضارالا ةئلانلا

 50 دع يارا و ةياقلا ناقل اك اهريخ نح اهويت تافص
 ناك قلم تالا تاقيطلا هذهو نضرالا تحت ةنماكلا داوملا ريثأت

 ةفرعم تناك الا ةدحإو ةبسن ىلع تسيل اهنأ الا ضعب قوف اهضعب

 دكا لع قط هايم ةييلص ال البط عر رك ل
 ددانطلا ىركت كوس نافولب مئاوم ةيخأ ةفلع عاوناع اههذقر
 يفارا عون ىلا ليحتست ةراتو ةعطقتم ةران فذقي ام ثدحت يلا

 فق نأ دا دارا نم لكل دب ال نكي يغب 3 ا

 يف عون يأ نمو أهيف ليف ام الوأ فرعي نأ ضرا ي ا
 0 دعب مث

 ناهيبب اط تات لو اهتركذ روما كييلع يتب جحْشلا نبا لافق
 ىلع ةقباس يف لهو اهببس ركذت لو ةيزكرم ةرارح كانه نا تلق

 ضرالا يس رثئوت ةدوربلا نا تركذو هدعب تلصح ما نيوكنلا



 لكسلب

 ديجت عئام لك نأش وه ابك ةرشعلا وحن اههبح صقتو ا
 نم عسوأ فرظ يف يلا ةيضرالا ةقيطلا نوكحت رذئيجو

 فرطلا يف لصحااذإو التم دقو ءاضف هني ناك ارف اهفورظم

 00 2 00 3 0 ّي نم نكت ترام نيد

 0 00 لابحا هذه 0000 ٍطس ىلع 0

 فينك ناف ةعسأو أ. تاىقفلا ت تناك اذا اذه ضر تاوهيح 0 2

 قدرا هنوهش ام ن 5 املا 0 ةفوذفلا داولل 3 ةقيض

 اوم تادنلا كللت هش جراخت 50 دقو ةير وأ ةيندعملا

 د 0 رح ةيدس

 هنأ انإء اط صرعي 0 ةبضرالا ةرشقلا 0 امررقت

 00 اعضاوم نع راجا لقان هنأو اهتائيط لدبمو اهتروصل ريغم

 ضرالا نكست ةليوط نمزلا نءرأو 5

 عضاوم ىلأ | نم ةلئانلا داولا :: ]هيف اني لك يق رقبسلو

 ترقتسا اذاى افعضو ةوق ءاملا ريثان فالدخا ىلع اهنع ةديعب وأ ةبيرق

 فيلا نايا كلل ةتكذ اهو ا

 تاقبطلا جومتو ةيندعلا قورعلاو ناكربلإو روخصلاو لاجل

 اهضعب للختو اهرهاظ ل اهنطاب 2 ةلئاسلا داوملا فذقو ةيضرالا

 ليبس يلع وه افا ةلوقنلا ضرالاو بوسرلا:-ضرا ناودو |هاقبطع ند
1 : 



 ل0

 سقت 0 سا انلأ نم يشك اكو هلا تفيلي ال اليوط

 نويلبماش ربظ نا ىلأ رثالا ميظع نم هلأ هلابب رطخي الو روصو

 ىتح هدئارف نم أبخلا رهظإو هدعإوقو هلوصا يف لمأتف يواسنرفلا

 اف يواسنرنلا ينوك ىبسلا ريهشلا ماعلا ناف للعلا اذه كلذكف
 ىلا ىتاخلا ءدبب نم اهترتسا يبلا تابلتتلاو ضرالا نيوكت ىلع لكت
 اهناحتمإو راثالا كلن. هعبتل نم الأ -: رآلا لأ أبيرتغت يلاو هنمز

 ضرالا موخت يف اهدانثإو داوملا لاعتشا امإو اههبشي ام ىلا اهتبسنو
 كلذ اونبو نورخاخملا كلذ ىلع مهفاوف هب نولوقي نومدقالا ناكف
 فوج يف لغلغتو ناسنالا قمع الك ةرارحما دايدزا اهنم روما ىلع
 ا ةجرد ةرارحلا تداز اًرتم نيثالثو ةثالث لزن اهلك هناق ضرالا

 راك اهنيو: ضيالا فوج نيب قالا ءايلاو ناكملا المو ع
 ليلد هلك اذهف عاقبلا ضعب يف ضرالا فوج نم دعصي يذلا
 ةرارحلا دوجو ىلع

 ةيحان 00 ةجرد ةرارخحا 00 ان ام ىلع ءانبو

 كلذ دنعو 0 0 . كرا يف 0

 اهم ذخئيو ناليسلا ةما ةجردلا ا |وملا عيمج نوكت

 للق تناك ةدوزلا اهئأفب ترد يلا ةرهاظلا ةقيطلا ن ١ انفلسأ

 ضرالا تحت ةسوبحلا ةرخبالاو ةلئاسلا اوما ريثأتب ةلئاس كلذ

 ةساهملا ةفوزنملا داوملا تدم ةرهاظلا ةرشقلا يف ةدوربلا ترثا الف
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 كس د هكا بدق هه

 دانا هتف هع

 .ا معو
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 هل عرتخي ناك هنا آلا تانإويحتا نم ههبشي ام ىلأ هبسني هير ادحلو

 مثدعب يفاي نم 0 اهلقيف ةيثو لاوقإو ة دارخ تاياكح ضعب

 اظع اوأر دق اوناكو مدع لقت ام كلذ نيف اذكهو مدعب نم رث
 1 0 لا اوردقو هيلا وتتم ناسالز قطا دل هر

 نيفورعملا هضرعو هلوط ريغ

 ىلا يوانرفلا ريهشلا ماعلا ننلا اذه يف لكت نم لوأو
 ى فاد تاليا ني رلع سفاتلا نقلا فا ناكو سا
 اذجوت ىلا ةيئاويكللو ةيتابنلا راثالا عي نأ هيف نين ابانك كلذ

 غب ةقولخم تناكر اجتنإو تاناويح اياقب آلا نكت ل راجحالا لالخ
 نامزلا يدق نم هيف تفلخ تناك يذلا وه نالا اهلحمو رجا ناعيق

 ا الع نانا نرفلا ف يف لاغلا اذهدل نن لان

 راثالا نم هوأر الك ”روبتكي اور اصو هيأرب اولاقو هرثا اوفنقاف

 رثكو ملعلا اذه ةرئاد تعسلا دبعلا كلذ نمو اطوصأ ىلا اهنوبسنيو
 رانا ىلا _نضرالا نيؤكت بضتي مق نييسق |وهسقلا مها مث هلها
 تبثاو هدعإوق سسا اليلد هبهذم ىلع ماقأ لكو ءاهلل هبسنب متنقو
 تاناوبحلا راثا نم دجوي ام عينج نابلع معاجأ عم هذئأوف نقاشا

 ”اقياوذغ نع طاقتملا قي رلقو ةقفلل ف لضم راك كانا
 ارئالا هذال درج الا لاح يلا له الا داق ةجاغ الا

 اذه ةراكل رايت تارطار :قيللاكألا ان ننلا دزه لع اننا



 : ,١ هم

 هنم [وبتتسإو ووعبلا يش مل دقتك الك |رناكف :نعرالا ناَديَط
 ذأ سيفن لع وهو اعيشف كيش عستي اًماد علا اذد ىرع اذلو هريغ

 يذلا نيزلا ىلا صرالا تاعيلط قب ةقيط ركب ةيت ىكيدن

 لوط نم مأست نأ هيف كلعم تلكت نا ىشخأو هيف تر

 مالكلا ةرثك وأ مالا
 حاصفالاب 5 الو حاضيلالا ف رصقث الو ا لق لاف

 عماس كمالكل ينأف

 ءاطخ كل نيب نإو ةباجالاب ينتمزلا دق ذأ بوقعي لاقف

 لوقاف هباوصو يأرلا

 اهنطابو ضرالا رهاظ ريغتب نولوقي نفلأ اذه ءالع نأ ملعا
 اولدتسا دققف اهطابر بغت امأو دح ا دهاشم وه أمف اهرهاظ ريغت امأ

 راثالا نم اهتاقتبط لالخ يف هودجو ام اهدحا تريئيش هيلع

 ه0 يدعو يذلا لاعتقال دانك يانج ةيابفل ةفاوجلا
 دب ال اولاق كلذ |وأر الف رجيلاب انك نيح ءانيأر يذل اك اهنطاب
 دام اح كرايلسوا نازح داقالا هاذه لع ةيقهدبا

 ضعب للخت نإو اهقوف ينلا ىلع ةقبط ._لك عافترإو تاقبطلا
 دلدا و العلا تايطلا هرحا رب لطلا تامللا ءارعا
 نمزلا لوا يس ردالا اذه نع ثحيلا نراكو اهوحنو ماظعلا
 اك تاتا نأ نايم رادار ب ايدنلا صين ناكذ الريح

 ضرالا كزجا نم ءازج هدعب ا اا و هتيؤرب
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 : نانا انطاب ةيارح اندجول الم ير

 دش ةرارح دك ا نيثالثو ةثالث الزب ا و اهرهاظ ةرارح

 اضع نداعموب تانبط نم ةكرم ضرالا راف اهو ايقاع
 0 تاقيطلا ضعل 0 دقو هريغو مقتسملا اهنم صضعل قوف

 0 ير

 ناوح كد تا تابنلا اذه ناك, نيا نف تابن ا

 تايلقت دوجحو لع كللذ لدي الف كل 0 2 ناك قع نك

 56 ءايلع دعا دقو تضل 0 ناخزألاو رضخالا قف تضف

 كياك تاناوع ماظع اهنا ممر ظف ماظعلا هذه نع ثايب نامز

 اهرخآ نع تضرقتا مث تضم نامزا يف

 ىلعو ضرالا فوج يف ةرئاغ ماظعلا كلت تناك ثيحبو

 راودأو ةيظع تابلقت رورك - يغبني | يطس نم 3 دبعل

 ةيواو نفعا داوملاب اهتم يق أم 0 0 تبحو ١ ةنارذع

 ميدق وه لهو ثيدحلا اذه حرشي مع يو يشل نبا هل لاتق

 ثيدح وأ

 ةيبنرفلا ةغللاب ىبسي كلذ هيف ركذي يذلا علا بوقعي لاقق

 ىهو ضو رك معوأ نحر الا تاققيط ع هانعمو باول ع

 عباسلا نرقل يق 1 لفرق مو هدءاوق سس وت مل ثداح مع

 نم ينخ أم يلع عالطالاو تادهاشملا هدنكسمو داليا نمرشع



 لك لا

 كلداه تايبن ىدنمتو هبغاذ رتل : ناكل ادهن لل تاهذلا يف
 ةنفاوملا ةقفارملا طرش موق المع ةقتإوملا نم 0 :انحجا

 رجا نيبكار انك مايا رك ذتا 6 نبا هل لاقف أراسو ةبرع ايكرف
 هناك ليلا ىف ءاراكف املا للا انعاص اناتنح يرن انك نيج

 نم جراخ هلأ 0 لوقي اجاوخلا ناكو بطو بهشب طلبخم
 ةرارح دوجوب يضفي كلذو كلذ نم اذه نأ نظاف ضرالا فوج

 راختالاو نداعملا هذه اهنم بوذت ىتح ضرالا فوج يف ةديدش

 ناسنالا لصو فيكف كلذ اناس ىو ضرالا هجو ىلع عفدنتو
 كانه ام لع ىتح ضرالا فوج ىلأ

 ل ل

 يفر ضحي ام كل ركذا ناكمالا بسح ىلع نكأو ةلضعم يلثم ىلع
 دك هيلع تعلطاو ءالعلا ضعب نم هتعمس ايم هاب

 محي نأ ناسنالل يغبني ال هنأ الوأ ملعت نا بجي امن ءامكحلا ةفسالفلا

 ناف 3 131 نع كللذك تنك باو اة ماوظن 0 لع

 م تانإورحلا عاوناب ةؤلمم تابنلا فانصاب ةوسكم اهارت فلا ضرالا
 ناينبلا ةيلاع نالا اهارت يلا 0

 0 دق نوكي نإو دب ال لب كلذك نكت مل ناكسلاب ةروممم
 ممسبلا ام اهنمو تارضم يف اهلها عقوا ام اهنم تابلث اهيلع
 . 35 0 ضرالا رهاظ ىلع امف اذه ناك ةفافات تاداعسؤ/ ةورث

 نم اهفوج يف ام ىلا انلزن ول اناف كلذك اهنطاب يف ام نوكي نأ
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 00 ءاضعا ىلا تلسراف هاجر متلبق

 دعبا نم كلذ لآ متباجا نر ١ نونظي أون 8 روزا ةياغ

 روممالا
 عنتم 527 مدصاق باخال مكدصاقم تن جن رو يشل لاقف

 هور ادع ايرورش نم | ىهنب ملعلاو كلذ نم

 يف هوقركذ اه 0 ىلع يل ثعابلا نكي ملو نوبخرت الل ئيهتمو
 نم ةبعنب لوصوم انا لاق 5 لوقا لب هوتررح يذلا بوتكملا
 يواسرفلا ماقو ةعاسلاو مويلأ ىلع اوقفت 0 دولاب هلبح

 هيدي هتداع ىلع لبقو هيلع لخد ذيشلا نباب اذإو يزيلكتالا عم

 زاجنا ىلع مزاع هنإو رارقلا هيلع طحنا ابو راص امب هدلإو هربخاف

 نا ربخلا اذهب رعشتسا نيح ينربخأ بوقعي نأ هدلو هل لاقف

 0 مع كب 0 هل

 0-00 00 00 33 ١ تيقولا

 نلرم ةعاسوغ ىلع اناكم انه نأ ١ هدلاو ىلع هلوخد لبق هل لاق

 كداب يف دلاوملا يف لمعي ابك مييلا اذه لثم يف هيف لمن زيرا
 هدلإو دنع نم جرخ اهلف رظاونلا رسيو رطاوخلا حرشي ام هيفو
 كل له هل لافو هطاشن هبنتو هطاسبنا مت هناش يف ليف اب هربخأو



 |.هغ

 اي ول وما

 ضرالا تاقبط مع وا

 ملوخد فداصف زيراب ىلأ أوهجوتو ديدحلا 07 م

 يقبو هلزنم ىلا هجوتو يواسنرفلا مهحاص نذأتساف سهلا بورغ
 ةرثك نم بعتلا نم اهنم الك قحل البو يزيلكتالا هبحاص عم خلا

 دنعو همون لحم لخدو هبحاص امنم لك نذأتسا هموي لوط يثملا
 يشل ىلا هب بهذو هذخاف يزيلكنالا ىلا يواسرفلا ىت حابصلا

 شلل يواسنرفلا لاق مث لوقلا يف اه :رسحإو لوبقلاب اهاقلتف
 مالسلا غيلبت هيف هتوجر اياتك يزيلكنالا انبحاص ىلا تبتكت نك
 ةيبرعلا لع يف انل سورد ةارق يف مككجرتي نرإو مترضح ىلا
 مكنأ ينربخاف رمالا هيلع مت اع ةحرابلا هتلأس دقو ةيقرشملا ةسردملاب
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 غلب ايلف يأرلا اذه نم مضعل رفنف 0 0 نك نث هتدح

 رمأ لك يف لوخدلا نع ىهنو داتعملا ربيغت مدعب رمأ كلذ كلملا
 تقلغأو أوفرصناف فارصنالاب مه نذأو داسفلا سانا نيب عقوبي

 نانج اهب طبحي الو ناسل اهرصحي ال روما كلذ نم ًاشنف باوبالا
 نيودت كلذ ىلع بترتف ةيواسنرفلا ةمالا خيراوت قر

 0 نويلبان ربظ ا ّ داوقلاو ةسايسلا  ماكحالا

 د 6 ع قر
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 باردا نليغب ىني. نيلجلا اذه 1 دعبو ةدانعملا معيب
 لثم يف ملا داع نم ناك الو ةللا سابخا هومسو ممالإ اذه اولطبإ
 يف ةداعلا كلت عارت ملو نيفقإو اولظيو ملأ اول لب الخ
 دئاوعلا 5- 3 اذه ني رضاحلا ضعب لاق تقولا كلذ

 كلذ يف مالكلا نم اورثكاو ةيسايسلا ا ةيمسرلا
 ةلئسم ايف ركل يلع اهلا ةل اقم يف عرشو مهلا كلل كلملا تغتلي ملف

 ررضت يتلا رومالا ن كلذ وحنو 7 دئاوع ماظننأ 0

 حالصال ةقيرط ىلع قافتالاب باونلا رماني اهتخ مث يلاعالا اهنم
 ام اهيف نيب ةلاقم التو ةصاخنا رظان ماق رث باوبالا هذه للخ
 وفسر تارابلم ثالث نيدلا ردق نار كنف هنلام يف كلما .هلبجا

 ةئس وحن ةنس لك يف هنع صقني لب فرصنملاب موقي ال دأربالا نإو انويلم

 ةئايسح داريالا رذق «تراو كيرف فلا 0 نيسفخو

 نم نإو كنرف فلا نوعبرأو ةئاعبرإو انويلم نوثالثو دحأوو

 |و ةدرفلا يف مثريفك سانلا هوجو نوكت نا فاضنالاو لدعلا

 سيئر نيب زبيت ريغ نم سوفنلا عيمج ىلع عزوي ةموكحل مزلي ام عيمج
 نأ امإو ةدحإو ةىلك ىلع اعبج |وققتل نا اماف لاق مث سّورمو
 ىف ركفلا لاعا نم دب ال لك لعد اظري ام ةنئاط لك يذبت

 فارصتالاب ملا نذا مثرنالا اذه ةطرو نم ةموكحلا صيلخت

 فرص ارسل ا 1رلاق |ورضخ قانلا ىلا راك اق :]وفريصناف

 ىلع صخ#ت لك يأر ذخُؤوي نإو فئاوطلا سور كرا نعرظنلا
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 ري هذه تراص اقف ز هده 2 نم ةدمو رثثع ثلاثا 1١

 اطاجرو اهتاسن لاوحا ةماقتساو اطاح نسح نمرشع سداسلا

 ةلخإو املا بحي ةريربلاو قلفلا ودع ةياسلا نا فاك
 0 | الا هلبق ناك نم هبكترا ام اعيش بكتري لو
 ال جرب الء ن ويدي ةموكحا اذكو ةيعرلا مزلا دق داسفلا يف مرصت

 مله 75 ملاح قرف كلذ ةنلا كيت هاجم

 رورسأ ١ مهولق باجي | 0 رومالا مهلع نوميو
 ووش اديه انيم ءانك ةعفان ةهسح لاعأ بع دق ليتريذالاو :راكو

 راييدلاو  مردلا ى 0 يع رفحو

 ولاعب وسل دلو يفرم نم لأ يلا رق
 ةعبرأو نيتئامو اهلا أون 9 0 ءاسور نمرهتشا نم لكو
 : تاجرد ثالث ملعجو رشع

 ٠ ةيناثو ةئاثالث اوناكف مهلي نمو نوسيسفلا ىلوالا

 يحض ”ةيناغو نيام 1وناكف اههوجيو ويبذل تابعا ةيالا

 اؤناكف عايضلا بابرإو ىرقلا ءافرعو عارزلا نايعا ةثلاثلا
 اكل ل |وئيبف هيف نوعمدجب مل لحم ةئيهتب رمأو ةعبسو ةثاهتس
 كللل رمت هحاتقال انور اهديعو. نرالا  ةيئادقا :ةسرذعوه قنلا

 سلجو ةنيدملا لهأ هوجو هراسي نعو ةنايدلا لها هني نع ناكو
 اورصحل دق مولا كلخ يف انينج لواكو رينا موت ىلع ١

 |وناكف' يلاهالا ادع ام هريغو بهذلاب ةاشوملا ةنيزلا شبالم مهلعو
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 نم الكر ماي مث نيدجاس هل اوعقو مهلع هرصب اذاف هراظنتا يف

 هصاوخ ضعب عم وه قبيو نوفرصنيف هلاعا ىلا فارصنالاب اع
 ىلارظناف هباد ناك اذكه ديصملا عاوناو ديصلا لح يف نوثدحت
 تداط فك رك ذيل | اك احم را فسماك ن :ادعب ةنيدللا هزه

 طافنحأو ١ 7 0 ةماقإل الل: كاذ امو ايندلا يف ةئيدم وا

 ترجف اهبارم ف ياللا ا عججو اهعراوش مظتتو اهأشب
 تالخحمو درك رباع بنر ل 0 !هفالبو اهجارم

 أوصت  ةهج لك نم وللا اهل اهيلا دروو بارغالا تيب ةفرخزم
 لقو لابب رطخي ال اولغ اهب تويبلا ةرجا تلغو هايلا قالطأا مأيأ

 زيول 06 ةدم ياسرف تناكف لاخ ةرجالا لحم اهب دجوي نأ
 قا مث جارفإو مالو حلرشلاو سنا لحم تخلا ىلع شع عبرلا
 امدقا ىلع هتاف و5 | مسقل يق هدلإو ناس ىلع رجي ملف هدعب نم هدلو

 01 كن ندا نيب ا سفنل أ هظوظح يق ابعيمج اهفرص لب

 عم ركدملا ىلع هبابكا ةدش نم نك 0 0 بعلو
 مدخ لا -0-0- نم مزل ام هيلا لصوت ةلأ هل لعجي هبايحأ

 تاوهشلا نم عيا هلاونسحو بدج لكن م نودسفلل هيلع ليفاف
 اع لست الو دابعلا نيب رشتنإو داسفلا مج تاركنملا رئاسب هورغأو

 نم ينغلب دقو لا نع لحي اع هناف ءاسنلا ىلآ هيدبي نك

 اهنُث ةدالق هبحاوص ضعب ىلأ ةره ىدها هنأ هفأ ارسإو بم 2١ هلعف

 ةلد ةعقبلا هذه 0 فيك رظناف كنرف فلا ةئاهتسو 0
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 لعلا نع 0 نم 0 بقاعيو 0 نيرو

 ىلع بفيني ريما اذه رفح 2 عيدجا هنا هل 5 لان

 يلا الإ هققحتا ل صفا لع فرص مرن افلا نينالث

 نوعستو ةّيام هيف فرص ام نا ىلع لدت قاروا ضعب ثيأر
 ةيليع ا فيلك امرا 0 بتل. مليخ عمو اذه طفي انياب
 قربت نإ كو ىرعو هيي جب أم ةرقسم رصقلا يف

 بنر ة ةيسسك ىبق لاوزلا .تاقوا هيلا تيرقو لاخرالا لع رتلللا

 هدلتف سيمحو دل مدي 527 كح ٠ 00 ايسف رعت

 اهيلع اومحدزأو هوعبت اهيلا رضح اذا ناكف هصاوخيو هعابتا كلذ يي

 ةفورصم كلل كلذ مأيأ تناغ ناكودح منم رضحب مل فلخت اذإو

 اتقوو همونل انقو لعن هتاقوا مسقي نراكف ناكملا اذه مظنت يف
 هتبحاب هعاتجإو هتولخل انقوو هموقو هتلودرابخا قة ةعلاطلل

 هلجوزو همأ ةروصو هتروص و هيلع احول هريرس بناجب عضوو
 نو هلع هرصل عقي ف 0 روصل كلت تناك .همون نم هبنثأ اذاف

 مث ههبنيف هتمدخب لكولل هيلع لخد همون نم همايق ثقوب ءاج اذأ

 هيلع نوفليو هيلجر نوزرغيف هب ذولي نو مكحلاب وعديو جرخي

 عجارت«و هطاشن هيلا دوعي ىتح ةيلزه تانك ةيلزغ تل ع ضعب

 هصاوخ دحأ هيلع لخديف ةراعسل ةراش | عفرت مث هطاسبنا ميو هساو> هيلأ

 اهيف ثكيف ة 6 5 كد لخديو دنم ةذايف ت تاوعدلا تاك كم

 لاعلاو سسفلا 6-00 دج جرخيو هبايث سبليو هناكم ىلا ىلا دوععي ع ءاشام
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 " امن تقي اناا راثأ اهب مط ن ناك إو هدعب أونا 0

 وسيع نه هدرو ضنا

 زوكذملا كلل سيل رطاخلا ب 00 0

  00نانث يو مال 6 ا

 كح هذه ا 3 /ء ارغأ ايف ناكملا

 روصو ةيسدنمل 0 0 هو لوالا 4 ريغ الايصفت

 رخآ ضعب لوحو اراهزا ماسقالا ضعب لوح سرغو تاناويحا
  7بتاراعمو انايوريفاونو اناضيخو يقاسف ةهج لك يف بترو

 0و ا هل ام 00 0 روخت

 زاك َو را عاوبال ل هد ا بعللا د دا

 مساويا مايا هفرصيال ام اهيف فرصي الو تاقوالا ضعب 2 اج لمع

 ٍقاسفلا نم اهيف هاشنا امب يني ال اط ةرؤاجلا كربلا هام نأ ىأر النو

 ريثكتل ةقيرط لمعب مثرمإو نيسدنهلا عج راجشالا يتسو ناو
 ايلي تنبتلا ري :نمدءاللا لمع دع 0 ءاملا

 كلذب فكي ملف اهيلا ت اصو ىتح ةبظع الاومأ كلذ لع فرصو

 روالا رهنب فورعملا رب 0 لاعلاو ركاسعلا عجج لب

 مزه ريثك تف 5 قاما عاون أ اهيف اودباك ةزم هرفتح ع اوماقاف

 دمي نراك لب 3 كارينالو ملال يري ال ناك كلذ عمو



 ال
 " هضرم نم كلما هئرب ايلف هلثم عم هلعف يغبني ال امدعم تلعف

 ىلع اهتفاوي ملف هيلا يبتي نم درطو هدرط يف هما هتدوار هلحم سلجو
  .سورخ . ابها تم هدجوف هيلع ناك ام ىلا هدريل هيلا لسرا لب كلذ
 امع لدعف ةنماف هب كلملا ما ةياعس نم هسفن ىلع اقوخ دلبلا نم

 ىلا دوما ال نا اقر ها رعلالا ا ىلا رظحو هلع اسراع ناك

 هرذع لبقي ملف هببس يش هدلإوو كلملا نيب عقي الثأ ةمدختا

 امل هل دج م الف هتان و هتقادصب هملعل هعم مانملا همزلا. لب

 زاك لم قواه كللق وون ال ناك ازا هل للف هين مهلا و

 مونل ةراشأ نيدسفملا ءالوه رش اهب نمأن ةقيرط لمعت نا كيلع ه
 الكو ديدس يأر اذه كلملا 2 لاقف كلملا ةدلإو مهفو ماع

 نالفو نالف يفن يغبني لاقف ديعب ريغ بيرق مح ف هإ ورب

 1 يف مهفنب رمإو لاق ا" لعفف ةدلاولا ىتح

 ويلمير ا دم دقعلاو خا لعجو :ك كلذ دعب ةكحلبلل دعت مف

 غلبو هذحو 1 ١ ريبدتب ماقو هيك تيوَقَو هيلك كنف

 مدنندالز لي زما هعلرتلا انجايلرلا عطس رنا ان
 لطب ابل“ نادرا قلع هللا كلل فويل منو تيكا
 دارلا :ليؤل» هبا هلم: سسلجتو كللابأ تام ال. غ: ءاضحتلا نع

 لاح ىلا اهلقت ىتح ةريثك ًالاوما اهيف فرصو اهب لفلحا رشع
 ةاراقالا اذه: انما: يذلا ره ناكش. كوالا اهاخ وم يح

 نيذلا :كولملا قاف ىلا داهرعب يقال ر وصلا ذه لع انه
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 هل وركه عيمج ىلع 5 تلوتنإو لك 00

 8 : نيو وتد 5 ىلا كلملاب ذولي ند ه ضعب ىلع هتيبب منأو

 ضرالأ نم هراو# م هيلا فاضا ل ا ا

 ةقيدحو رصق 1 2 ًاشناو

 تركذ ام ىلع لصالا يف ناكملا 0 ع

 15 دلل عيب 00 هنأ الآ هيث 1 7 : 0

 .:ركت لو ةبيرغلا تانإويحلاب ةروهشم ةباغ قيرطب ناكلا كلذ
 داطضل هرم بهذا هبا قاف ةدوجرم ردو ديرحلا لخاكلب

 هيلع ىسماو .ةر ينم ةنوحاط يف هيف تابف تقولا هيلع ىبماف

 اهبناجيامو ضرالا كلن ىرتشاف ةرامخ يف تابف ىرخا هرم تقلا
 امل ث كلذ ثم لصح اذا هيلا يوأيلب# مزليام هيف د
 زيرابو هرصق نيب ديدحلا ةكس لع يف عرش ةقيدحل او رصقلا مت

 157 كاقاف لاجرلا ن م لاعلا 0اس

 اوذختاو سانلا هفلأف عقانملا مدرو ضفختلا طو لالنلا نم

 كلما ضرم مث هتنص 00 9

 تابباق يسيديم يرام همأ ىلا ك هاك فاي دش الوم

 تكلس لبريشم الو ريزو ىلع 3 اي لوعن مو رييدنلا
 )و د همك ١ كار نيسام 0 ام دسفف كسعلا قيرط

 اهناف كلملا ىلا مهرقإو ةلودلا لاجر نايعا نم ناكو ويلشير
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 0 :راجم مَ موي ناك مويلا كلذ نأ قفنإو اوسلجت رد

 سجل نم نيل كل هي
 اذه لضا ع يزيلكتالا هبحاص لاسف بهذه لك هب تهد 4

 ناقتالا اذه هنقتأو هقرخز نعو ناكملا

 هن يواسنرفلا ١ انيحاص كلذ 2 لاست نأ ىلوالأ ل لاف

 مكقالخأ نسح 0 يراسرفلا هل لاف ةدالب لاوجاب ردا
 لها . رم ماعل ِّئ صاخلا ناب روبشم ةعقبلا هذه خيراتف ًالآو

 اهيلع ديبتوت ةفلدخم ةنمزأ يف ةيسح ثداوح 4 1 انوروأ

 اذكه نكلو 5 ضم ابن ىط لع تليف ةريثك تال

 1 ل ا ا وا ل ادنع فرظلا نوكي
 0 لب نالك هارت اك

 يوأي الو تاباغ ىوس اهب ءيش ال لالتو هايم يراجتو لاعو
 ل هيلع اهارع ام ىلع اهارت ا | كلذكو تاناويحلا الا اييلا

 - كورلا وم لق لع لمشع ريض رظ نع راح لا
 لصا ناك اذكه مماغطو سانلا داغوا الا هنكسي ال ششعلاك
 ةَسيك وب ىس 0 نم رشع ىفداشلا نوتلا يق من ةعتبلا هذه

 ال فر 0 ضرمي نم ةماعلا ن ناتسرام مث

 كلذ يف اهب ناك لحم .ظعإو ةدم كلذك تيتبف اهإوس مل ىوأم

 ةعقإو يف لمتلا نم اوبت نيذلا نيبناحستوربلا دحأل تيب تقولا

9 
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 لاعجلا رييكلا آلا لاح ىلع مودي الف ةلقو راسيو ةلعو
 ا واخ الف حبرالا هتاهح هن وح امو عمجأ نوكلا ع

 ةيلعلا هتدارا هتضنقأ ام بسح ىلع داشرو لالضو داسفو ةحك

 قنورءالعو اهلا للح كده لا ىرتف ةيفخأ هتكح هتربدو

 كلذ لك اضقلا هب لح دق هأرت بيرق نعو اهدزالاو نسحلا

 بابا هب معلا دود يرض 3 3 اع اتم تبابسإو م

 دجو متو برع نم سانلا رابخأ عبنتو مالا خير اوت خصل نمو

 اذه ىلع نالأ علطي 0 0

 ضر ند هذخأ أمو هناقثأو ةعاشتاو هنا 2 لضاتو ناكملا

 "رم. ىلع ناسالا 00 0 هعضإو ىلع مي
 نأ ىل ادكهو ايم لطا ىت اهعليو ةلاح دق الك هناف روخدلا

 هتلفذ رح ف ايرغ هرهف 9 5 00 هب

 انين لخدإف رشات لكلا 5 0 00 9 2
 هرهزب رظانلا عتمو رطاعلا هجرأ فانتا ر طاخلا 0 ناتسلا 5

 ول ندا نم عري اك اوناكف هرلخد ىتح اوراسف رهازلا
 بنطيف اعل عسل 2 |[ هلل هرايتأ ٠ 0 نم ةيحأن

 را هع انيك اولصو نا ىلا اهنطلو اهصاوخو اهفصو يف
 نم + نم ةبطصم هدنع |ودجوف رايطأ ديرغت هنم
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 هيلغ ثناك اع ءايشالا لوحتو ناثدحلا بوظخخو نامزلا ثذاوح

 اهعوضوم نع اهجورخو
 نأ لاقق كلابب رطخ يذلا امو كلذ فيك يشلا لانف

 الك كرلغض الو فيرش هيلا لضيال كولا ال ناكرصنلا اذه
 هلاح لحما ماع دعب امأع نا ديا هلا تشاو مايالا هب تبلق

 اهغيأر ينلا موسرلاو روصلا هيف عضو يذلاو هلام ىرت اه ىلأ لآ
 ةرئاذ زكرم ناك ن يح سيسنرفلا مايق لبق هيأرولف بيليف يول وه
 راهنلا يف اضاغ ناكف ةميصختو ةلكشم لك لصف لحبو ةموكحلا

 عضي لولو تاذلتسملاو يقالملا عاوناب ليللاو تاجاخحلا بادكاب

 دا هيلا مث ام موسرلا هذه كلملا اذه هيف
 بابزرا دنع 0 كلذ سيل :يشلا لاقف

 اك هلضأ نم هنلازا ىتح هلثب مايالا تبعل كف بيرغب فراعلا
 لاق

 اهعنعا غي يرجت ريدافملا يف
 لاَخ ىلع ربص ال نيل ريتعإف

 ؛ هعفرت لقعلا سيسخ كلير اوي
 قالا فتحي انويو ”املإ ىلا

 نع ه1: 3 2 31ج هلع لع يال هل قا لقا نا

 ةفنضو نوكو روبظو نوكسو ةكرحو عفرو ضنخو عنمو هاطعأ
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 نوناقلاو ةعساتلا» ةرمايملا

 ياسر

 ةبرعلا م تفقو ىتح لاقملا نم مانملا اذه ىلإ اولصو امو

 ام اوربل الوا رصفلا اودصقو اولزنف اهودصق يتلا ةنينحلا باب ىلع

 هيف |وأرف هورظن ىتح هنم الحم اوكرتي مو هولخدف بئاجملا نم هيف

 00 1 ا ليف ادعوا دك اباد لا اذ
 اهنمو هفلا يغاني هنأكر يط ةروص ىلع وه ام اهنمو ةفطصم ركاسع

 ليخ ةروض ىلع وه ام اهنمو لامجلا ةياغ يف ءاسن ةروص لع وه ام
 موج وأ لازنل ةئيهتم اهنأكو ةمّرسم

 لودلا لاجرو لوالا كولملا ضعب ةروص ىلع وه ام اهنمو

 اهع هلأبيي لولو خيشلا اجاوخملا اهحرش ةروصب اورم الك أوناكف
 تاعف أمف ىرت يف ا اهيا ريببا يزيلكتالا لاق اوجرخ ايلف
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 يي لص الص اذ كل

  7 339 1 7لولا 0 00

 لو كامل يف ةكربا لا 0 اعو
7 7 

 الخ تاعارولاو كراج فب 2
 الإو هباونو هلاع كلذكو هلع هلوق 0 كل مطل نم لعن
 ليق اك ناك

15 
 هبأيب رولا تلكلا طن

 بلكلا طبار نم سانلا عيمج رقعف

 0 2 7جآجآج7ج77جآ72آ2
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 0 ل هقاخ لب ةعنص

 لماع ماع كلمو لداع سياس ىلآ مهيب ةجاحلا تسم مث

 عجرتو معتاكرح هب نزوت ةسايسلل انوناقو ةلادعلل انازم مهف عضي

 نم هسفنب ىلاعت هللا نم رمالا اذه ةرشابم ناكو مهالماعم هيلا
 فلغساف ةكملا نون اقو اذ. يكلم بيثرت فالخ 0 ةطساو ريغ

 اوه لدعلاو معلا مهولق يف عضو فئالخ نبيمدالا نم مهلع

 ملك عيلجتو عورشم نوناق ىلع مر رد ساأنلا نيب امه
 ربعملار ومالا طاسواب معلا دعب الأ ةلادعلا ىتقحت الو عوبتم رمأ ىلع

 و ريغ يف صختتلا ةلادع رثؤت الو مقتسملا طارصل اب اهنع

 لاق ديعب بيرقلا كف دعلا ف راحل نأ هسفن كاد تلا

 هكح هي لدع نف مسننا نوستو ربل اب سانلا نورماتأ ىلاعت
 تابقأو ءاعنلا هل تفصو قلخلا هعاطأو ى نيا هرضن هللظ نع فاكو

 أو بيل كلو شيجلا نع ىنغتسإو شيعلاب وف ايئدلا هيلع
 و ا الو لدعلا ن ه اقاذم ىلحا ىلاعت هللا ى 2

 اتا هللا ناو اياك ةكللا نبا مرا رو
 ايف ةينالأ ريغ وأ ةيمالسا ةلودلا تناك هاوس 0 لدعلا
 ةمركمز هداهم لك لصد ةكام 7 ةدعاق

 رو ل ل رج لا ير
 رواالاو رج |ورلاو تاداعلا كلذياف ماوس ل عونصملا نوراهلا نم



 1م

 ايوروأ عينج كلذ عو لاجرو ءاسن نم هيلع |وردق امرسأو ٠
 ةحالنفلل عطقنملا ن | نع 5 0 يذلا راعلا دسفاو اهب ارخ جتاف

 رقيح منع تلحتراف 'ابرغلا نم مهلا يوأي ن نمو ءكقرالا رذثتقو

 0 اهعترم جرمو أبعبنم 0 تناك دقو ةيرثدلا لئاضفلا

 الف شحوتلاو لومخلا نم هيف اينكامو تديينامورلا ىلا

 7 مكوش تيوقو معرهش تلع ةحالفلا يق |وشفتو ملوح نم

 ىلا هرمأ لاف تايراجلاب اولغتشإو نفلا اذه رما !ولهاو نمزلا م<
 ىلا لاخلا مم ىهتنأو مار تطخنإو مهتلو> تفعضو بارخا

 ةرزل ايف ديلما ةهيج رن لف ةلمجمابو نوربربخلا مهضر ١ مساقث نأ

 ةعاجل او طل ١ ايلهاب لح الا

 هالول ذ ١ حالص متي ,.ال لدسلا نيه هنا ألا .ةقيمل يشل لاقت

 لع رجات الو 1 ىلع اع الو هتالص ىلع .لصم ردق. ام

 لك ةفصلا هذهو ةاواسملا يضتتث تاذلا يف ةفض وهو ءرفس
 هيلع هللا لح هلوق ةراشالا اهيلإو 0 0 / لوبثلل ىقلئاضفلا
 ىلا جادجي مالكلا عضوتو ضرالاو ثاوامسلا تماق لدعلاب سو

 املج دي ويرتلا داح هش كل يو

 قلخ امف ناكف ةباد لك نم اهيف ثببو اهاعرمو اهئام اهنم جرخأو
 هضعب .جوحأ نآوبحلا رئاس ن اا أ هيلعلو ناسنالا عون

 هنال هلكسمو هسيلم د هنؤمو هشاعم بيترت هيف ,ضعب ,ىلأ

 ريغ نم هيلا .جانحت :ام اهسسفنب لصحت يتلا تانإويجلا رئاسسك نسي



 ا

 اشورع هيف لعجو أراهنا هيلا ىرجإو رانا هيف سرغو هيرل سباح
 في ردقو عرقا زهر التل فامعاا يراني كلذ نك دنأ
 ىلع اضيا ليلد اذهف هب سانلا فافنحاو هلاهع ةرثكل الا كاذ امو

 يلح ول ناسنالا ناو اطوص# داز ضراب سانلا ترثك الك هنا

 2 ىرت الا اموركو نيتاسب ةيربحم ١ ضرالا نم لعجل هسفنو

 را سا لد 1 ياومالا لو زل 21و تناك ا ماد الترا

 اهيف وسرغ مث ءاملا اهيلا |ورجاو بارتلاب اهضرأ اوطو قدانخ اهيف

 انيصخاولف ةميظع لاوما هنم.لغتسي ام راجشالاو ككاوفلا عإونا نم
 مثددع ناكل مايفلا تح مهخرأ ةمدخب نوُئاق مها انضرفو ةيرق ددع

 ضرالا تزا ةحالفلا بابرا دنع هيلع عيجلا نال ةدايز يف اًقاد

 لوصعمك ةرم ثورحلا لوصحم سيلف اطوصحم داز تمدخ اهلك
 ينئاكرطللا هاب ىتست يبا ضرالا لوصحم الو تربترم ثورحما
 7 لوصعفك تيقس يلا ضرالا لوصحم الو نويعلا ءاب قست
 عفا كشال ةحالقلاف ةاززلا د تاتسحم نم اذكهو قست“ ملا فلا

 رموقل افالخ اهبابرا نع عناوملا تفنثإو اهبابسأ ترفوت اذا عئانصلا
 عم اهوحابتساف ماومأ| اومإو سانلا مد ىلا اولدعو |ورقتساو اهومذ

 ناد اهقازرا راردإو دئاوف. اطدعت ال ةحالفلا دئاوف نراب مهلع
 ةحالفلا نأ .:روعني اوناكف انش و كيو مر ولالا مثو ديازتم

 عيج |وكرتف ةيرذلل لذلا ثرويو 2 ىوقلا نهوي ام ةراجن أو
 لاومالا بهن ىلا اولدعو عفانلا نم اهيف الل اوتفتلي مو عئانصلا



١. 

 ريم بناجلالا نيب قرني الدتيعر ميجنؤس نا ا ١
 لهأ مهيب نم صخو يوفو 0 فيعض نبي الو هتبارق يوذو .

 نوُماقلا هلاقثال نولماخحلا 7 ال تافئلالاو .ةيانعلا ديز ةحالفلا

 ثيحو ماظن هل مت الو ماوق كلهلل ناك اذ مالول ذأ هلابعاو هحاصم

 رب اهطيع قرذرل نا لا 1

 اط بجي اب اهبخاص ماق نا لب .همزخف ريقف الو همركتت يظع

 يث ولخي ال اهعاونا فالدخأ ىلع يو امدع الأو اهب هامل

 وول ةءارزلل لصن ال ىذلا لمرلا ىتح ةدئاف نع اهتازجا
 ارخا كلذكو 0 0000 ١ ةزيسلا 0

 16 اهريغ نم , مص تناكل تثرحو أهيف اهم تيقن ِ ضرالأ

 ايف ا تاذ ةميظعلا يلابملل راجحا اهم ذخأوي ةيرخ 0

 يمال ةحارلا بايع كلانس نط ءاقا ن ناسا ى

 هيلع لصحتب ال ام ىلع لصحتو هتوف فاعضأ هنم هل رسيت الأ دار

 كربو رعت الار اش سر انأدف كل ضرف ولف هتوقايل رح ملا صئاغ

 مظع لاب موقي أم م او بشفلا ن مةيق ناكل ةنس اوي ردع رك سا

 هاا ولا لمملا نم ليلق الأ هل مزلي ل هنا

 ةذللا ف نراك هنيعب نادنلا كلذ نأ انشرف ولف رث تاذآ اي
 نيتةباسلا نينل الا قاب رثكأ هدئاوف تناك اب ايوبح عرزي ةيركذلا

 كلذ ناكولو ةلقو ةرثك ةعارزلل ةعبات سانلا نأ كلذ نم ملعف

 هبحاص هل ءايه دق نردملا يحاوض نم ةيحاض يف هنيعب نادفلا

8 ْ 
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 نيذاحتلا امس الو لمعلا ىلع ةلاطبلا لهأ لمحو كلذل هبنتلا رمالا

 اب نوللعو ليحلا يف نوشفتي معاف ةعنص فنكعلا اوذختا نيذلا

 الأ ليلق نمز مهنم دحاولا ىلع يضمي الف للعلا نم مهسفنأ مل هلوست
 و دعم بي الا لق لالا تل هج ىلع لصف ذو
 ينغتسيل لسكلاو ةلاطبلا ىلا ليي 0 . يدنتي 00

 0 ايلف انسى ناد زعل اببللكلا نخ نبق ةععما

 اهرابعو دالبلا 3 ساسأ مول لبا اب

 اهب نييلغتشملا مارتحا مح لك ىلع بج ف الها ةيهافر لصأو

 تتيييطتو تادعاسملا 3 هدا تاننالا لك مه ١تافنلالاو

 لئم نال هسافب هتيب ساسأ مده ند ناك 4 مهب ةفأرلاو مهولق

 0 هسارك كلما ير لكش ا عم كلل 17

 متاجرد ردق ىلع كلذ نيب ام ةلودلا لاجرو هسأو هتدعاقك

 هقوف ام لقتل لماح لكشلا اذه ءازجا م هرج لك نر | ابكف

 كلذك عيبجلا لمت اهلع يف يش نوكتف ىلفسلا ةقيطلا ىلا اذكهو
 ةجرد تدسف اهلك معاج رد فالدخأ ىلع ةيسايسلا ةموكك ا بابنرأ

 ىلع راضلا عيجج عيلجت ىتح اذكهو اهنود نم ىلا 00 ىرس
 ها أو ءافعضلا

 0 تايدخ أو هماظن كنك هرظن 6 نم فرصو هتلود لاجر

 كللأ .ءاقب ال ك 0 هدعأوقب الأ لكشلل ءاقبال هللا اهكف ةماكخأ و

 هني هلو نوصي كك فرع ك.سفن نم فصنأو ماحلا هينث ناف هتبعرب.الا



 1م

 ”الصا مالا ريمدت يف ببسلا ت دل ةيئانرلا لح ا

 طوق نأ يطرق ول نال نسل ةنبر ا
 عير نم ذخاي هن ١ كشن ىل هلم ال هن ءاليخل ةنيدم لخد ادحاو

 اذهو :ناسالا عون نم ةعبرأ ةنوم لدعي ام هتنوأ. ةنيدلا كلت

 تاناوقا ترق كلا ان وا رفا كل ايس حا
 ا هي 0

 باردا كك راسم يف ديزف 17 2 نس 1

 نال كم يا 0 أو 0 ضرأو ىرقلاب يلا

 هلحم نم هجارخال : هيلع فرصي دق لب هل ةميق ال اهب اهتور
 اتمدخل ةحالفلا 1 نم صاخمتا ليطعت 00 كلذل مولي 1 0

 1 عبت اهتلقو ةمالا ةرثك را ممضعل ا

 الكرمل ظراك كلاما ا |ةتكر ةلف تال
 سو ال اني اغ رمال الام هب سيال مونلا اهو تلق كل
 ام فاعضأ فرصي ةمالا نم ليلقلا ىرن اناف كلذ ريغ عقاولاو

 انعدعو و رتلا رايعم نا ان دكو كلذ اطلت اناا ف ربتكلا نر
 اكو 0 ١ رثك 0 0 ةعارزلاب نيلغتشملا ةرثكل عبات

000 0 0 3 
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 ابع ةدئاز هل ضرا عرزب الا كلذ ىلع لوصحلا رسيني الو نامزلا
 1 رج عسل نر 1 كلو لذا ف ورك
 اا ل كلذ يو اهنوتل هعرزت
 مزلي امو ةحالفلا تاناويحو ةعارزلا لاجر نم ةنيدملا ىلأ هبل

 ضرا نم اهردقب صقني اهاعرد ضرأ رو قرم تاناويحلا هذه

 ددع صقتيف توقلا صقن بوبحلا ضرا تصقت اذاف بوبا

 ةلمم تاباغ ىضم امف ناك هنال ركذ ام مزلي ال لبق ناف يلاهالا

 نوكت الف تعرزو نالا ترع دقو ةلطعم ةريثك عقانمو ك رو

 اماع ناك ول ملم هما بويحلا ضرا نم صقن امع اضوع

 ايلف قلخلاب ةرماع تناك تاهج ضعب دجن اناف تاهجا عيج ف

 مددع صقن مجوبح عرازم تصقنو فانصالا هذه اهيف تعرز

 صقتل بجوم رخافنلا عاونإو ةنيزلا نم راثكالا نا كش ال رذئتيحت
 0 نم مت نأ اماف تاوقالا ضرأ

 نآو ةبراخلا نالرضا لب ةبراخنأ أررضك رخن او وهزلا ثيح ريزضف

 اهررضف ترضا 0 ةمالاب رضت ال ةعارزلا ضراب رض رضت تناك

 تايراحم اهيف عقو تاهج ضعب ىرت كنا كلذ ديؤي امو ينو

 را لام يالا ما لاق نفك ا نحل لذ ضويوك

 0 انكي دنا داق دانم طيفلتاو :ةهحتاا_ب ”فيناك ذأ يرحل

 نوكرتيف 1 بعل عيمجلا هبنتي دقو ىلوالا نم فلت امردقب

 وأ كلذ نم اننلعف اوناك امم نسا: ىلا: نوجوييف: ةيهلافرلا
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 - ةيناولا لاوسل نوكل الل كان امو ارد اهدار | ثلث علبت
 ادب دل امرت ةملقتم

 تنطنت دق نكلو ع هوتركذ ام نا هزتملا بحاص لاقف
 ةنلالا ل وصح لاخلا ةليلتما درسول ابعاخو ةعاورل ردا ل0

 ناك ولو هل ةعفنم هيف ام ىلع لصحت دق ناسنا لك دجن اناف ةمانلا

 فهلقلا نري قع اهدا كلو رفسلا ةلوهسل هنم دعب ع
 ذق كدنع الأ دجوت ال ت اك يبلا تالالا عيب[ رت والرب ةيراد#

 تي مدنع ايعةدايوأ تنسحب اعز ءاندع ةدوجوم 0

 بابسأ ةعارزلا ريخانل ناك نإو ةعاضبلا فانصا تعستاو ةعارزلا

 مهلا تافنلالا مدعو ةحالفلا لهاب راقتحالا ريئات اهاوقإو ةريثك
 ةورلاةحالقلإ تارت دم يسنام تنكر لاس ضر
 دسفيو ملاح رقبتي اب مهلع يدعنلإو رهتلإو فسعلاب --

 بعللا ىلع بابكالو دعنلاو ةئيزلا هش كا ملامعا مهلع

 ةورثلا مزاول نم كلذ نأ نم لوقعلا ءاسخأ هعزب 1

 تناكك ام انربدخا ول نال ةريصل يذ لك ىلع ىنضيال هنالطب ناف

 املا مرا ف كبت اني رادلات وسلا فارق
 ال ناك رونلا الثم ابيظع اقرف امنيب اندجول نينمزلا نيب انراقو

 بر صخب يذلاك اهنم نكاما ضعب يف الازيراب ةنيدب دجوي
 ال كلذ ىلعو ةئيضم تويبلا نكامأ عيمج ىزتف نالا امإو لزنلا

 فلاس يف ا مزلي ناك امم رثكا حابصتسا نالأ اه مزلي هنا كش
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 لبق نم لالا سار عايضك نوكي ذقيح هحبذ نا يئانلإو اذغلا

 لوم أ نم نوحيذي مهاف سيسرفلا فالخب ءاوسب ءاوس هحيرت
 مدنع عونلا اذه ةلقلو ةريكلا رم هنوحذي ام رثكأ ةريغصلا

 معداع نم زيلكن الا ناف اضياو هب عافتتالا ةينانل او محلا ةدوج ىلوالا

 همحل لزه اذا الآ اهنمريبكلا نوحذي الو ةقاشلا لاعالا عيمج ف

 ةيالل هل اهجبسأ نم مل عر هراذتسإو هنامستسا نأ اندجول هب مهلع

 نم نويلم 35 وح رغب امعابلا ةىبف نأ دحو كللذ نع ثحل اب

 انئام اهلغش لباقي امو نويلم ةئايعبرا موحلا ةهقو تاكنرفالا

 نويلم ةئامعبس اسنرفب رقبلا داريا عيمج نوكيف.نويلم
 رم نيله ةئايعبزا مرق نابلا نثناف نالكتالا اهو

 ىرتف نويلم ايفل هع قيد ةئامسهح مولا ةمقو تاكيرذالا

 نإو نويلم يتئام اسنارفب داريا ىلع داز دق مدنع عونلا اذه داريا

 ةحالشغل ا داريا عوبجت اندجو هن دح لع نينجا نم لك عير انزبيعأ

 . ةئافاث مللا ةهق اهنم تاكترفالا نم نرويلم فالا ةسخ اسنرفب
 ةمبق نوكت ريدافملا هذه رابنعابف نويلم ةئاعس ةطنخحلا ةهقو نويلم
 زيلكتالا دنع هتمبق نا عم اهداريا نم سدسلا وحن اسنارف يف ملا
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 دالب يف 0 سأرلا لوصحمو اذه سأر يئلث ريغ اسنارف نم
 حالفلا 0 كك نااذه نع لعين اسارف يف هلو يعض زيكا

 عونلا اذه يف يواسرفلا حالفلا خر فعض يزيلكنالا

 يصحأ دقو نيتهجلا نملك, يدرقبل |حابرأ سأقث كلذ ىلعو

 غلبف ةدحإولا ةنسلا يف ةصاخ نريتسيش ةيريدمب عيبملا نب 1

 غلبي م اسنرف عني وا نبلو اكرم: ان طيلم نيرو هع

 نم. رطل امإر تاكمرق ةردحرعيللا نورتي نوبلع كيلابألا
 حالفلا ير - اذه ىلعف انمو اًردق كلذ فعضف زيلكنالا رقب

 برغأو سيسرفلا نم عارزلا مير لاشمأ ةعبرا زيلكنالا نم دحإولا
 ةيناثزيلكنالا رغب ناف مهضرال ةبسنلاب رقبلا ددع يف معوافت اذه نم

 ها أنويلم نيثالثو دحأو يف نيبالم

 موق لك رقب انبسن ولف اهنم انويلم نيسمخو ةثالث يف 0
 0 ١ اي

 0 ا 8 تناك نإو مضرال ةبسلاب

 ةئاعبرأ ملا نم اهيف نيبالم ةعبر 0
 اهدي الانقلاب ن وحدي الغ ويلكلتالا ادا مدلك ل

 انلع كلذ انلمان اذاف مارجوليك نويلم ةثأمسخ متل ا ا

 ريلكب كلامج ذي ام يعض ىدعلا 7 ناكذأو 00 00

 جذت الزبلكنالا نا كلذ ببسو عيرلا وحن مثلا يف صقتي هنا الأ
 طورشل وتسع ريخ هنيك لولا يرمز كلذو رو رسما
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 زياكنالا دنع ةحالفلا مدقث نيب ةبسنلا نوكتف اهرد رشع ةعست ريغ
 ردع ةعمنو نيس ةنيمج نوي ةيسل 5 :نييسوتلاو

 نم ديزا. تاناويحا ءانتقاب زيلكنالا ءانلعا نا 4 لدي اذهو
 رثكأ هعارزلا مدقتل ةيساسالا ةدعامل اب مملع ناو سيسنرفلا ءاننعأ
 |و ءاذغلا نسحا ىلع لوصحلا نكما نإويحلا دادزا اذا هنال

 نبذ :كرماو لوصحلا .ةايدرالل بولا داما .ةطساوب ضرألا
 نيتمالا دنع الثم مانغالا فضل انرظن اذاف ةورثلا دادزت امعدايز

 ضرأ نأ عم انويلم نيثالثو ةسمخ امهم ةدحأو لك دنع اندجو
 فالخي 0 نم انويلمب ؟١ أل اهتحاسم تسيل زبلكن الا دالب

 نم رانكا ا صخ انويلم 00 ةثالث اهأف اسنرف ضرأ

 نم لصحتا إو دحإو سأر اسنارف ضرا نمو ناسأر ًار زيلكتالا ضرأ

 سيسنرفلا دنعو مارج وليك نويلم نوتس زيلكنالا دنع فوصلا

 ؛ روسو ةئاثالث زيلكنالا دنع ماع لك ملا فنص نفو كلذك

 انويلم 30 ةعبراو ةّنام سيسنرفلا دنعو رج وليك نويلم
 دنع لصحمتلا م | ىلا زيلكنالا دنع لصحلا ملأ ةبسن نأ ملعي اذيبو

 ةعلرأو 1 نيبسو ةئاثالث يددع نيب ةبسنلاك سيسرفلا

 زيلكنالا رئازج عيمجل طسونلا ريداقم يف ريداقملا هذهو نيعبرإو

 اهدحو ايناطيرب ىلا انرظن ولف ايناطيربو اسوكيأو ةدنلربا يأ
 رانك الا: يف دج يل هنأ عم منغلا نم نيسأر راتكأ لك يف اندجول
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 اذكو رشع ةسمخ ةيلعلا ةلودلاو نيعبرا لاغتربو اينابسإو
 فوكسملا

 2 0 دعي تناك ”مأو اندالب نأ يزيلكتالا 0

 0 ب ءانبعالا ةدايزب . اك ديرتم ان الا 2١ ل ردلا

 1 نراك انضرا لوصحم داك كلذ تلد

 ينل ١ قرطلا ةدوج- نم وه اماو عفر ةدوجح نم كلذ ا اسنارف

 يلاهالل جرلاو ةعفنملا ةدايز هنم لصحي ا. ةموكحلا تافنلاو اليعتسن
 قيس نع اسنارف 2 ةعارزلل 15 مدقت مايالا هذه 2 لصح مي

 مكترضحل مضوأ انا اهو اديعب انوب مدنعو اندنع لوصحلا نيب نكل

 قرفلا ربظيل نيتقيرطلا ني 1 نينلودلا نم لك ةقيرط

 ماوق هب ناف تونا رومالا مأ نأ مولعملا ن ل يث لك لبقو
 ناسنالا ةوقل ديفم ءاذغلل 0 اهنف عاون اوهو ةيمدالا ةينبلأ

 ةزؤتلا عاونالا فلات نيكو كلذ ريغ وه 7 اهنمو هتينبل للصم و

 موا مخ مزليف اهتحتو ةينبلا ماوقل ةيفاك ثسيل بنويخا قيقد ند

 نوكي ةدلب لك نا مزلي 0 اذه يف يش نسحا اهنال اهلا
 نع ةرابع وهو مثلا نم ذغلل مزلي ام ردق بوبحلا ن ١ع ةدأآي: 0

 بابرا نم نوثحابلا كلذ ىلع لدتسا اك صخش لكل مرد ةئام
 يلا ةيمسرلا ت ١ ا ل دق لوقت كلذ ررمت اذاف ةياردلا

 ةسمخ موي لك هصخي زيلكنالا نم ناسنا لك نأ اندالب يف تيرجأ

 هصخ الف اسنارف نم دحاولا صختلا| اماو جلي 2 اهرد نوعبسو

 ار
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 ىحن اهراكفا هيجوت يف هت عيجج فرص 0

 ةعانفلاو ةطاسبلا

 اننلود ضرا يف ةعارزلا لوصحم ةهق تغلب 1850 ةنس فو
 لوصحم ةمهق نويلم ةئاعهسو فلا اهم كنرف نويلم فالأ ةسمخ

 ةئاعبرإو فالا ةثالثوهو يقابلإو خارفلاو نبللاو فوصلاو ملل
 ةيررد تنال و اكرضو  اشماو بوحلا لو كم ةبج .نويلم

 رانكأ لك صن جارخما اهيلع بورضملا ضرالا ةراهل ةبسلاب .
 ا اقر دلف ناعكأ كرافت ةميلأب اضيإو كدرف ةتام ةليجإت

 الر و هلام هلم لسع جرا نر ناك تا
 نأ قرفلا اذه ببسو طنق اكنرف نوسمخ اهعبرو كنرف ةئام

 فصنلا امأو سفن ةئام هنم راتكا ةثام لك يف ناك لوالا عبرلا

 كلك اذه ناكر ةسحاالا راتكا ةتالإ هس دجري ال ناكن
 اهو سن نوعي اال هنميراتك ال١, ي دعني لاك راخألا عبرلا

 مدلل لل او ل وف رقاب ورحت تلاعلا ىراعلا

 لاغلا تاهيج راعلا ةياهنو طا بوبجا راعلا ةليلقلا تاهجنإو

 ةهج راعلا يف ةلقلا ةياهنو سفن اتئام هنم راتكأآ ةئالا يف دجويو

 نيرشع نمرثكا كانه راتكأ ةئالل يف دجوي الف بلالا لابج

 نا د لاحكا نازي بح لعام رق ]ودلا ايلمج ةاو اذن

 اضخم نيرشعو ةسمخو ةئاماهنمر اتكا ةئام لك صخب كنفانلا دالب

 نيتسو ةينامث اسنارفو نينا ايلاطياو اينالأو نيعست زيلكن الا دالب و
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 ثسيل مغلاو ةدحإولا ةنسلا يس اهنم كلذ رركيو دحإو نطب
 نينو اهنبذو اهركذ نم بنك ءاضخم ةيراج ةداعلاو امس كلا 3 ١
 ُِق اي اهتاذ يف عونلا ةيوصخ تناك و لف بائذلا ف ايراج كلذ

 نأ عم ضرالا الم ابرو هل دح ال بائذلا ددع ناكل هترثك

 امو اهنم ذخالا رارمتسا عم دادزت مغلا ىرن اناف كلذك س را

 8-22 بائذلل هنلقو اهاعرم ةرثك الا كلذ
 ةلاك مهل اح ناف ةقيرفإو ةكيرمأ يفحوتم ضعب كلذ نمو

 ددعلا ىرتف صنقلاو ديصلا نم الآ سيل موهشيعت نال هناتذلا

 تعرز ول :ثيحب ضرالا نم ةبظع ةعس ةعسل الغاش منم ليلقلا

 افي 0 اذه عمو 0 تفكل ةمدخلا.ىخ تعلجو
 ممثدنع توقلا ةلق الإ كلذ 0 0 مدنع سيلو مهيب

 نيينامورلا دنع دحإولا نادفلا نأ خيرانلا بتك يف تبث دقو
 نع نلقا هنوف كيال 0 نا عم ةريبكلا ةلئاعلا يفكي
 نوكي اذه رف نصتقلاو ديضلا همه لج.ناك تي انادن نيس
 كت ال ةعورزم ريغ: نصخت فال ةيفاك  ةعورد نادق تنلالا

 عاسنال عبات يلاهالا ةرثك نا كلذبر بظف نيشحوبملا نم نيسفخ
 اهحالصاو ضرالا ةمدخ يف دابتجالا لصح الكف ةعارزلا ةرئاد

 تاوقالا ثلق تكرتو تلها الكو سنجل رثكو لوصحلا دادزا
 ةمالآ ةعفنلل داضم وهزلا رما ق كلبعسي ام لك نإو ددعلا صم



0 

 غلبت مل اهنا آلا تداز نإو لاعلا ةرجإو اهبلع فرصي ام لاثم
 يلاهاا ددع |ولعجب نا مالا سوسي نم منلي رذئيحو اهصخي ام
 اولصحتل مددع ةدايز هبام يق اودهتحي نأو هنوربدي ام عيبجل ةدعاق

 هناحهس هللا نأ ملعن انال لهس كلذ يف 4ك ةيرطلاو ةكربلا ةدايز 5

 لعجو ضرالا نوى اهب نوف ارارسأ مهف عدوا قلخلا ىلخ ال
 نع تعطق ول كناف دهاشم وه 5 تاوقالاب ةقلعتم رارسالا كلت
 لق تام م انجل ةس ذخال اهب ىذه. يلا هتدام اذ يل
 يادالا وذ لخلالا ةحخافلاةلهوب توقلا ادن يذل نعالج  ءاننجالا
 صقتو اطاح لجضا دق ةمآ أوأر اذا نسانلا_ ضعب قرب كلذلو

 ةيراحمو مهف ذ ةينابهرلأ راك ىثان كلذ نرا اولاق اهددع

 ا ماركا لتي رمغلد ايدل ورب
 ٠ رفاعي ةلكم نع رع ايزل اويغا# اهو اولا لاحم
 ريبك ىلع مثدصقم نم نولصحي ال كلذ عمو ةيبوزعلا ىلع رصا
 ها + لك مل نيكف بسب سيل ايس هم ا
 اونراقو رظنلا |ونعبأ ول مما ءادلا لصا ىلع ففوقو ريغ نع ءاودب
 الا سيل داسفلا اا وعم ةيضاملاب ةرضاحلا ةمالا رومأ

 ان ةرثكو هب قلغتلاو وهزلا ىلارينكل كيلا لنو.ةخالفلا نف لاهأ

 لون ناب كلذ تابثأو سانلا نم ليلقلا ىلع فرصيو كلبهتسي

 ضرالا قوف اندجو) ألا سيل هتيوصخب عون يأ دايدزأ نأ اناسول
 يف اًريثك اًددع دلت بائذلا ن ه قنالا نال منغلا نم رثكا ابائذ
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 ريبكلا نإويحلا ددع علب دقف ناوي أ عون كلذكو ةرشع سه ةئس ظ

 ددعو ةنالث أ نان دم نم ليخلا ددعُو ةريثع لأ نيبالم ةعست

 نم ةرم نيثالثو تسو انويلم نيرشعو ةعبرا نيب ام ناضلا

 نييالملا

 اعلا اهنمو ةكولملا يضارالا ةهق تناك 1811 ةنس يفو
 ةئامناثو نيفلا تغلب ةرشع سمخ ةنس فو نويلم ةئايسمخو افلا

 بيرق يف ضرالا ةمق تداز دقف اذه عمو انويلم نيعبرإو ةثالثو
 ضرالا نسح ناك نإو اذه ةئاللا يف نيسخخ ردق اماع نينالث نم

 ىلع ولو اهريدقت انكي اننا الا: تاقن نرم.ملا دب هل داق عافترأو

 ةنس لك يف ةرشع ةئالأ ضئاف نأ ضرف ىلع لوقنف بيرقتلا هجو

 ىلع ةفورصم نويلم ةئاعس ضئاف يف ينلا انويلم نوتسلا نوكت
 فرص هنأ دجول رطفلاب ةعرزنملا ضرالا ىلع تعزوولف ضرالا

 الصا يف اهنم ةرشع اكنرف رشع ىنثا ةحاسملا نم راتكا لك ىلع
 ةعارزلا لاح حالصا يف نانثأو ضو

 ةئاؤسخ نع .ديزن.ال 11/5٠ .ةنس راتكآلا ةبق تناك نا.دغبو

 ةعارزلا :ضرأ ةمق رادقث كلنرف. فلا يواننت. نالا تراص كنرف

 نع ديزت ال ةعارزلا دوجوم ةمهق تناكو اًرايلم نوسمح رطل اب

 تت اناويح ةمهق اههصن كلذ لاثمأ ةسمخ نالا تراضق نويلم فلا

 0 0 ٠م هعبتب هو رذب ةهق رخالا فصنلاو ة ةعارز تلو

 ىلا لصو 1/5 ع دبا نم ةعارزلا رات | ملعي انه نمو
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 ريل مزج ن ١ ىلا الهأو دالبلا مدقل رع يدع افلام هو ةحالفلاو

 لاقو كلذ ىلع عيبجلا هقفإوف ةعارزلا ىلع ةراعلارادم ناب

 اذا الآ ةهجب ةورثلا لحت ال هناف قحلا لوقلا وط اذه نأ يزيلكتالا
 لدا ةعاررلا ك1 ذل انرف نضرأ لف ةعارزلا اهنا تمنت
 نزل سما [ كل درا مرفت انها ندرك د لا
 رطفلا ةعارز لوصحم ناكف 1447 ةنس ىلا 11/٠ ةنس ءادتبإ

 فعض هتهق تلصو 1841 ةنس قو افصنو نيرايلم ١76٠ ةنس

 نك نيصللو 0: 00 ةيلاتلا ةنس نيزشعلا قو. كلذ

 نوثالث عرلا نارعش 1/1 2 ةنس ءادتبا نم نكل سوسحم ريغ مرلا
 راض نيعيزإو تس لأ ر شع ةسخ: نهو ةدحاولا:ةنشلا ف انويلم

 مل لك !نربلا نيت ةطشرالا ةنيزر زل تعا سا هاد
 ةنس نم مثددع ناف رطقلا يللاهأ كيذا مرت اوما كاشي

 ةئام البق يلا نع ةنس لك يف ديزي ناك 1815 ةنس ىلا

 فلا يتئام 1441 ةنس ىلا 1811 ةنس نمو سفن فلا نيرشعو

 لصح نيسخو سه ىلأ نيعبراو تس ةنس نم امإو سفن
 نلف كلا نيت نعال لك ةدايز غلبت لف ريخات

 فعوض لالغلا فنص نأ دجو دقف تالوصعلل ةبسنلاب امإو

 نيعبرأ 1815: ةنس يف ناكف نيعبراو سه ىلا 1818 ةنس "نم

 سطاطبلا لوصحمو انويلم نيناث 15 ةنس يفو رتيلوتكا نويلم

 يف ناك اع ةدايز ةرم ةرشع سمخ ىلا لضو ىتح اضيا فعوض
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 هيلع مهرب نمز ىلع همدقتو نرفلاب ىلا روننلا مدق فاني ال هلك

 نيخرؤملا ضعب ةركذو مالسلا ١ يرصه لجر هعزتخا نه لوا ن

 ةرضح هاكح ام امإو سونع هل لاقي 0
 اننا الا مريغو نابكرتلا نم 000 ةقيرط كلذ لب مم

 نرم اهنارهاظلاو اطابعتسإو ةريمخلا عارتخا ناك ىتم يردن ال

 دمنا نيغ ةلقق نادل سل دبس 10 ايتايا للا

 اعط لوالا نم ذلأ هدجوف هاوس مث ديدج نيم ىلا اهفاضاف
 لوك لاك ناو اسأل هلع هفحاذ نا

 ةدوجوم ثناك اهنأ لبقو نالأ ىلآ اهنولمعتسي الاكيرمإ |واقيرفإو ايس

 نيح الكا نع هموق ىه هنأ يورو الاهل كيم دل

  3بحلا نحح يب نراسنالا اهامعتسا ة ل١ لوأو رصم نم
 ايل ينلإو هلا ل١ لك عارتخا نيبو نوحاطلا مث ىرلا مث ةراجح

 ليلخلا ميهربأ نمز ىحرلا دوجوب مزج ال انك ناو نحنو ليوط نمز
 اهليتخلاب امالغلا هيلغت ينور نرمي اهدرج ع مغ نك نقلا هيلع
 ركذ هناف ةأرؤنلا نم كلذ ربظي 5 نييرصملا دنع نيحاوطلاو يف

 ناكو نهرب الا ىحرلا ربح ذخات نا نم ليئارسأ ينب عنم اهيف
 تينا نيا ةللوعج اتم كناكو ديبعلاو مدخلا اهريدي يذلا

 ةيضاملا مالا عيجو نيينامورلاو
 لع عاطل ترها نخ تاير ننناكو ما لقلل كافانا لع

 ةعارزلا رماب نوثدحت' مثو ياسرف وحن مم تراسو اهويكرف بابلا



 لد

 را لل يواتو قيئدلا قاموا من املعق ينقل عل ناك نم
 نوكت الإ هتائاف مات نالربلاب رذشقو معافتنا ةلق كلذ نم معبف

 0 لااا كالت هاو هلو تروا حا
 هلا كلت تناكن إو ليوط نرمز دعب الا اهلا طودتجم مل
 يل ةاروتلا فيس د درج ايف ايو ال 07

 د لا انكم يلا لاقف

 اذا اهنولبدجيو اولح اذا اهيف نوزبخي هلا ايرينا ىلا
 ةريغص اعطق هوعطق رث قيقدلا اونبع لكالا اودارا اذافاولحترا
 ةغينلا تحت رانلا إودقوا مث بشخ نم حاولا ىلع مهدياب نوفقرو
 ايدورهرااوذخلا اناطنلا علمنا ذاع اهعلد ياي

 ضني ىتح ةغينلا ىلع هوعضوو انيشف
 لغ كدااعرو اه :قفابإل ةفيكلا هذه يزيلكتالا لاقف

 امل تعب ل تدل .ةيدللا اهبابرا ندمتوا مدقت
 ليلا مه :ريا همدق ام لعلو راخن أ دامرلاب هيطغي من : ةامح راجما

 ل د ١ ليل توغلت اعدت انهار ههاجنال

 أوعضو ارو دامرلا نم ةياقو شيشح ضعبب نيبحملا نوفلي مها
 دامرلا يف اخفدي مث نيرجح نيب هعضي نم مهمو ةريبك تارجج هقوف
 هنحت دقويو ءانا يف هعضيو ةديصعلاك هني نم راتتلا نمو راحل
 *  كلذو هل رصح ال امم كلذ ريغ ىلا هلوانتي مث روفي ىتحاران
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 لقي نأ ىلأ هلحت رانلا نودقويو رودق يف هنوعضي مث هرشق هنع
 ةيفيكل | هذه ريغب توق ملل سيلو مهدياب هنولوانتي رث

 نم نإوهأ يف بحلا سرهي ناك نم نييناهورلاو نانوبلا نمو
 دقو هرشق نم بللا لصفو قيقدلا جارخال ربت نم وأ بشخ
 طوذؤريه لاقو نيريثك ىلع دنعت نالا ىلا ةقيرطلا هذه كيف

 ةقيرطلا هذه ريغ نوليعتسي ال اوناكزيلكنالا رئزج ناكس نأ
 ناوهأ يف 00 0 لبانسلا نوكرفي اوناكف
 هنوطفج | وداكك كيرف رم وون . لما ان اوزاكب "نوكأ 0

 هنولصفي ال ةقعلم اك بشخ ةعطقب هنولوانتيو هنوقدي مث رانلا ىلع الوا

 ندمت دنع امإو نالأ ىلا نيشحوملا نمرينك كلذ ا

 ضعب ىلا نودمجي فورعملا لختلا ةعنص عارتخا لبق أوناكف 3

 قرخب لختي ناك نم مهمو اهب نولختو اهنوبحشيف ةنيقد ناصف
 نانويلا لخض نأ نيلوب لاق ههمذي امو جمنلا للخنا شالا ن
 لختضو لزغلا نم سلدنالا لها لختتو راوسلا نم ناك نيينامورلاو

 اك اكين هنوقعلي مث هنونجتل اعيمج اوناكو ليخلا رعش نرم لوجلا
 هجاضنا ةيفيك ىلا |ودتبي ملو زيلكنالا رئازج ناكس ضعب لعني
 جز تقولا كلذ يف ناك نم مهمو ليوط نمز دعب الا رانلاب
 هلكايب ى لفي ىح رالا لع هعضيو ةديصملاك ءلئي نا زيقدلل
 ءامزق :توق' ناك كلذو هيوسي مث | 20 عضي ناك ن نم مهنمو

 مشو نيلوب هلاق يك قارعلا لهأو نانويلاو نيينامورلاو سرفلا ١ك

 ١
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 - راجولا نم ةريثك . لئابقب كلذكو .يريلكت الا لاقف
 يف لابعتسالا ةريثك ةقيرطلا هذه تناكو كلذريغ نوفرعي ال

 ف تذخا قرطلا هذه 7 طودوربه لوق ىلع ءانب دنهلا دالب

 0 كب نول ل الدلا نيو لك سيانلا دشن نادي
 عفتتي ال ةقيرطلا هذه نآو ةنسل | ةدم اهب عافتتالاو ةيونسلا

 0 نع اونجي مهنا دب الف الثم ريتك ةلياق:ةدم الا اتطسإوب

 00 | ىلع الا اهيلا| اولصي مل مهأ مزلي 0 مت يف
 ا ةيباؤلع ةيم األ 0 أورسع هفالغب بحل لقا ناك

 ل نال أو هبا نعرشقلا لاصفنا هب اولغتشا يش لوأ
 اككءأو اكرفأ 0 لئابقلا ةياسصا

 هب تاتقا فنص لوأ نأ ىلع نوْخرْوَ ١١ عجأو ناكل هلهشل

 نجلا الإ هنع لصفني ال هرشق ناك ثيحو ربعشلا نومدقالا

 ىلا نوحايسلاو كلذل صييختا طولمعتسل نوفرعي مل رذشقو اوناكو
 ثناكو صمحلا:ريعشلا ريغب 0-0 شا دال يف نالا

 هب هسربع نيحاوطلاو ىجرلا عارتخا ىلا مهادها لبق سانلا
 2 ديك .اناويكلاذ 0 0 ناكف ناوهأ

 كلذ نولمعتسي 00 0 لا ناك دقو ةيدقف هتيفصتو

 نم رينك ناللو زرالاب قرشلا لها لعفي ايك هب نوذغتيو

 نوتوقتي ال معاف نيكو لئابق لم كلذ ليعتست سانلا
 1 ١ ىلا الوا ءاللا يف هنوعضيف ريعشلا ريغب
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 لبق ناك نم ىلا نونفلا هذه وزع نم عنب ال كلذ ناك نإو
 ضرالا هجو ىلع |ورشتتإو ةنيفسلا مم تسر نايح مهاف اف نافوطلا
 م هذي اب ىنتكاف عيش تيددت آل ةلحت ضرا يف عقو نم مم

 رخل هفذقي امو اهدوج نم ةدذيص لع ردقي امو ءالكلا نم اهداهو

 ثونقو أهعرزف ةدل اع اضرأ فدلص 00 2 هوو كلهسأ نم

 ودها امه كلذ ناف زبخ الو نح ريغ نم اهتابن نم جرخب ام
 .:نابسالا لففف نم هولر امنع :ةقشأللا ضب هاكح ان لع ديلا

 قيرلاب جزتم ىت ةح هل ٠ ناتللا كلي 30 قيقدل اك ريضي يح ني

 بحا وعضو و ىحرلاك نيرج اونا كلذ اوأر الف هعلبو ردا مث

 ٍ 0 3 ءاملاب 00 0 0 0 اوراد 0

 ١ 00 ا 0 لاو 0
 اًفوصخ ةيدابلا برع هلع انةكللذ ديوب د اممو نشل لاقف

 ودع لكلا .اودارا افاف' قيقدلا بغت نو دوزني آل مخاف مهرافسأ يف

 اع ع اهيلعا ىقريصو اًران اومرضا مث ءاذأب ِ وتلف هنم بناج ىلا

 فانج ضغب فجي ىتح .نريجملا اهيلع اوعضو 0 اذاف اهبط

 مهاد اذه لسعلا وأ نبللا نم رسبت ام ايناث هنوسبيو هنوذخايف

 هددلي نم نيب رصلل نمو هفتسيو حلا يلقي نم مخمو ع هرافسأ

 كبرفلاب مدنع ىسيو يطلا هرخوب و هحالص لبق رانلاب
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 ٠ اهولقي امزح هداصح دعب عرزلا لعج وهرمالا اذه يف هريغو
 ىتح اهقوف ٌتاهبلا نوريديو كلذل تدعا ةيظننم ةعسنم ضرإل

 تدل وم اعطف دخلي ناك سانا ضو ريغ نع يلا ليغفي

 نم بحلأ لصفنيف مزحلا كلت قوف امنورّوديو ارامحا اهيف مسيو

 اهنوروديف ةليتث تالبغ ...نواممعمب ولاكن يطسلف لفأو بيغ
 ضرا نم ةريثك تاهج يف نالا ىلا ةيقاب تايفيكلا هذهو متاهبلاب

 ماخر نم ةسرهم نوليعتس اوناكف نوينيصلا امإو اهريغو اسنارف
 0 0 بيا زيي ةيرزيلا ةضلكو

 او ةراحا دالبلا بلغإو رصم ضراو قرشلا تاهج بالغا

 0 اهعارتخا تقو معي ال ؟دج ةبدق ىرذملاب ةاومللا ةيرذنلا
 1 ردع اهلا للشام ويف ةضجلنلا جارت مب نم ايهيراعلا نإ
 اهناقلإو اهنالا كلذكو ةحالفلا عاونا عيمجن ةلمجلابو نافوطلا ىلع
 لامر امراه اكو ةقنجللا ةفداسح لع عرفت ليحل
 اذ لع تنترم مان تامقالو ار علا نايفبكلا

 هتيوسلو نييختا عيطنت مث نجحملاو لخلل او ندكل إو ةليرغلاك ةريثك

 لكو تالآ لاعالا هذه نم لع لكل ناف لكآلل ص4 نا ىلا
 هلأ ديالت طذكمرتلاخ ا لع توني العرش اهريخ لع يفعل

 هترطضا مث اهعيمجي لهاج وهو نرمز يرشبلا عونلا يلع ىضم
 الما الا اههيح افزع نوما ايتها ديت ايعارتجا ىلا ةرورضلا

 ةيئاذغلا ةداملا نم حلا يفام ةفرعملا نومدقالا ىدبها فيك يردن
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 راع ضرالا لوا يت ةيفيكلا هذهب عرزت يلا يضارالا 7
 ' ”ةدلك ايف سلو لاثاب دل ١ ةنكلا هذه نآل انافساو

 ةيدق نالا ىلارصمب ةلمعتسملا قرطلا عيدج اجاوخا لاقق
 نيخرؤملا ءامدق د د رم و يباربلا يف ةموسرمو دج

 ميا ١١ دعب تاهجلا ضعب نأ يفو ةقرط

 7 يلطف موقع ب كت لو بحا ىرإوتي ىتح اهب نوروديو ريزانخاب
 نوفرعي اوناك لب رذبلا ءانلاو ثرحلا ةفرعم ىلع ةرصاق نافوطلا

 ثاورإو دامرلاب اهديمنتك ضرالا حالص يف اط ديزي ام لك ضيا

 ركذو نالا ىلا رصمب راج وه اك ةردكلا يلاب اههيمعتكو تانإويح
 ةريح لثم 0 لاعالا 00 ءامدقل ام نوخرأاوملا

 ةنعأرف اهاشنا لا ةبيظعلا روسجب و مويفلا ضراب يي :! 0

 لوادجاكو ليلا ناضيف تقو قرغلا نم ضرالا 9

 ىلع ليثد ىوقا اذهو ضرالا َ ىلع هايلا قرفنت اهتطسأوب ين
 كلذ نم مزليو مثدنع امولعم ارمأ ناك ضرالا ديقتو ةحالفلا ن

 هيف عرتخا يذلا نمزلا ىردي ال ناك ناو داصحلا 0

 ةرشرشلاو للاب نرييرصملا دنع ناتفورعملا نانجوعملا نانثالا
 ىلا كلذ دوجول مهدياب تابنلا نوعلقي امعارتخا لبق اوناك ملعلو

 طن نالا ليم« يذلا نيردلا اهو ديك تاج ف نا
 ىلا جانحت هتفرعم نال اليوط انمز رخات هنأ دب الف هدوع نم بلا

 نييرصللا دنع اليعاسم ناك يذلاو ةبوعصلا نم هبف ا مدقت ةدايز
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 بويا نمز برعلا ضراب رولا لاجعتسا الو مالسلا هيلع فسوي
 مالسلا هيلع

 ابهادحا بشخ يتعطق نم 00 يف ثارحلا ناكو

 ةضيرع ةديدح اهفرط يفو ةفعبلا ىبمت ضرالا ىلع ةحبنم ةريصق
 مامأ ىلا ةدنم ةليوط ةينالإو ضرالا قشت يلا فو 2 ىبسن
 امضعبب امتيبنتل ةضيرع ةديدح ةداحلا امتيواز دنعو سوفلا ىبست

 ىبست رابشا ةتس وحن اطوط ةللاث نيتبشلا رخوم ددعو ةيتلملا ىبست

 يبو ءاش ثيح ثارحلا اهب نزي ثارحلا ديب نوكت ينلا ينو عرلا

 ردم ايلي نا اع ممل 0 ىرخأ ءازجا هل
 ا دو اواو نارا اهل كوع ناك لجبل
 عب فلاح نس اع مرح تالا اكن كيرا

 رودويد لوق نم ذِي نيحطق نم دع يفد م يرعم
 . ىه مالسلا هيلع ىسوم ناو ريمجلا ىلع ثرحت تناك نانويلا ن

 كلذ نع

 نولمعتسي ةيفرشلاكي را هجرلا تاهج ضب يف جلا اقف
 لك ديبو رثكا وا لاجر ةعبرا عيت ةقزعملا ست لا "نالا ىلا
 دلل طف اهردعسي ىمرلا يروي قي منم دحأو

 رارمأ نع ةرابع وهو 8 هجولا يف ليعتسم نالا ىلا طيولتلاو
 ةريثك تناك اذا ضرالا هجو ىلع هريغ وأ لخت نم بشخ ةعطق
 :رأ نظاو كلذ نم طسبلا اقيرط فرعا تساو اهرذب دعب لحولا
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 نولمعتسي أون اك مءارنالا ةياغ لب ثرحلا يف ناوبحا 3 ا
 ا. هناف ضرالا عاقب نمريثك في 0 3

 مهدياب نوكسي اوناكف موق نولمعتسن اهلهأ ناك اكيرم 0
 يدل فس داي نسب سل

 00 قرطلا ريغ 0 ةريثك تاهجن ناللو ةقرعملاب

 نم اهعيج لاب مهضرأ نوثرحب ةديدجلا اسنارف ةريزج

 د 0 ا 0 ىرخأ تاهجو

 يطاوش ىلع اقيرفا نم تاهج فو سونلا عون ريغ ضرالا قش
 ىأ ةعبرأ ةعبرا اوعمتحا ضرالا ثرح اودارا اذأ موق ىنباج رمخ

 قباسلا نمزلا يف اداناكلا ناكس ناكو مفويسب اهوقشو ةسفخ ةسمخ

 مثالا رثكا تنتاك يلا ةدلا كو تاناويحلا ن ورقب ضرالا نوقشي

 نع ربل هيب لاملا يضم رضع نك لدحر
 ثارحلا مثدنع ناكف ريغتت ل نالأ هارت ام ىلع مثدنع تناك ةحالفلا
 سيبإ ىمسحلا روثلل ممارت أرتحا كلذ ديوي اممو تالالا ٍقايو ةطاوللاو

 . ةيزلأ نم هيف أوأ را ف كا ذامو

 29 تالا عرتخا نم لوا فرعي لهو ذيشلا لاق

 ثارجخلا .عرتخم لوا نا نيِخرؤلل نعد رو معن لاقف ٠

 70 رو أم ن 007 وهو سيرزوأ ىهملا رصم ةنعارف

 نيو رصب ةناربلا .لامحتيل رك الورقحالزلا يف روذلا لامجتيلا
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 نم هعبطب ضرالا نم جرخي بوبحلا عاونأ عيجج ةريثك تاهج
 5 نم ناك ابر تاهجلا ضعب يف !مدهاشم مدعو تاستساريغ

 !دعارزلا و كا طنطا ريق ري حفلا اج هللا
 نمو نيينامورلا ىلا مهم مث نينرصملا نم نانويلا ىلا لصو
 اقيرفاب هدوجو دعب الآ ابوروأ لخدي مل ةحالفلا نف ن | ملعي كلذ

 بقحلا كلت يف ابوروا ناكس تناك كلذلو ليو نمزب ايسأو

 لوصعل تاباغلا ةيس تاناويحلاك عساو تاولفلاو ماجالا نكست
 قمارينك نا عم ةنشخ ةشحوتم تناك ةرورضلابف تاوقالا ْط

 7 وشم منلاب اقونحم زاك تنقل كلت يف ايساو انيرفا ثاهج .

 مدقتلاب

 نم لزج ةعارزلاب ةفرعملا نم اذه انرصع يف دجوي ام امإو
 نسلالا تليلبتو :ساتلا' قرفت الغ هنأ كلذ' لع لذي يذلاو:انعقف

 ضراب هسفن دجو نم مه ضرالا عاقب يف اورشتنإو نافوطلا دعب

 مهمو موصل نم هويت ام ايف [ولصغساف ةبورصتلا ةرثك عررلا ةلهس
 لاوهتسا ىلا البيس اودح لف كلذك تشيل ضراب هسْفن دجو نم

 ضيعت جوز ةلجسلا نرالا هفداحح قف ةحالفلا نف نم قومي ام
 مضعب فداص اهبرو شحوتو ماجالا 3 عره اهفذاصي مل نمو
 تانقيل اهرينكتل اقرط عرتخاف تانإويحلا عاونا عيمج اهيف تاهج

 ايليا نم نأ دفنت ةحالالا ىلل زي ام اك ىفبتح ليو +
 اوناك الو ثيراحم مدنع نكي لف ةطيسب ةلاحب اهلمعتتسي ةدم يب
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 هدالوا قرفتو نسلالا لبلبت دعب ضرالا عاقب نم ريفك يف رشعنا
 ديلا :نلواك هريكو .نايرصلا ءامدق' دش اقع

 هللا ينك هل ءايبنالا ةفرعم هلضف ىلع لدي امو لبابو نيصلاو
 بوقعبكو مهرب هلل هَ نيطسلف ضرا يف مالسلا هيلع احا

  3 0ند يف لالغ كرشل رصم ىلا مالسرأ هنال مالسلا

 يرمملو ءايبنالا هب تلغتتشا نفب الضف كبسحت مضر | هيف تبدجأ

 عئانصلا لكو مدقتلا لصا وهو لئاي ال هعفنو لداعي ال هلضف نا

 هك حرق
  0فطلو مقالخا ردح نماذه ناتسبلا بحاص هل لاقق

 ريك ىلا ةحالفلا نف ةفرعم يف جاني لهو يملا هل لاق مث كعابط

 ةسراملا نم رينك همزليو لاعالا نم
 ركفنملاو هيلا جانجي ام ىلا جاني نونفلا نم نف سيل لاق

 هقرطو هتفرعم ىلا نومدقالا لصو فيك فرعي ال هل سرامملا هيف
 ةريح كلا ديزي يذلاو هتابنتساو تاوقالا تابن ايس ةعوننلا ةبعشملا

 عرزع ينأ١ بوبحلا عاونا رئاس نربي نم. حتتلا ةبح ىلا موادها
 لهشت تناك ةيذغملا بوبحا عيمج نأ عزي سأنل | ضعب ناكو

 اذهو اتاوفا اهريص يذلا وه اهعرز راركتو تافصو صاوخ ىلع
 ضعب ريغ نرإو عرزلاب فنصلا بيلقت ناف هب ةربع ال لويلا
 فالدخا ىلع بوبحلا عيمج ن عك هنقيقح ربغي ال هتافص
 يف دهوش دقو نالا اهيلع اهأرن يلا ةئيطاب رمالا ءادنبإ نم اهسانجا
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 هب يذلا ناكملا ىل "0000 اهب لمع ام ل

 دصخن او 1 تالأو يم 0 0

 0000 7 2 ةردخ رع ل 0

 نيل رمل ٠١ ايداع مرسم ف تلا لمي ا. هقلاغ اجيك
 ما اها ع 00 ةكيابش نم مرورا اف

 رست عرازملا عاونإو ةجندلا ةياغ يف ير روسو ل لع

 ام ماظن نسحتسإو بهجت | لك نييشلا به " رظانلا قورتو رطاخملا

 /( هباتنا ىلع جدلا لك ةحدنمو ءانثلا لك اجار اوننا ىلع قتاو عر

 ةيرظنلا ةحالفلا )ع دعإوق قيبطت يف هراكفا فرصو ناشثا اذهب
 نراننالا لاعأ باوث نأ هل لاقو لعفلاب اهئارجاو لمملا ىلع
 رك هناف ةحالنلا نف ًاصوصخ ةدئافلا نم ىتلخل هنن ام ردق ىلع

 ل ا لا

 0 0 قع 0 هناوث نوكي هثائاف

 3 0 يا انك هدايا ه0 :

 مدقأ - 00 2 0 تاناويح 0 1

 1 هال 00

 ىتح هتيرذ تلاعت هنمو ةنيفسلا نرم هجورخ دعب عرز مالسلا



 [آ211 :

 ريغ موي ف روضحلا ىلع اونتتأ رث دحل دوعلاو اننيب مايالا لاقو

 انكم هودجو هيلا ولصو الف براجتا لحم |ورظنيل إوماقو اذه

 تاقرطب ةلدتعم ماسقأ ىلا اموسقم انادف نيناث وحن غلب اعسنم
 0 الوط ماظننالا بسح كلذك

 0 ١ رخالا يثو تاوارضخملا عاونأ اهضعب يف

 ةقوصلم قاروا نم ةهج لك تاهل فرتير رح فاو للا

 ردق اهبف بوتكم ناضيتلا اياوز يف ةئاق بشخم | نم عطق يق

 تقوو هنم درو يلا دلبلإو اهب وه يأ ضرالا ةعسو هرعو رذبلا
 ضييالاو رمحالا رصم خت كانه نراكف اذكهو هثكم ةدمو هرذب

 هضوح يف فنص لك ىرخا دالبو بوكسملا 2 برعلا دالب و

 اهنادعا ةرضن ةزرضخ ةيواستم اهارت يح ءاكحالاو للطتالا ةياغ ف
 اهيف قاروالا ةليوط قابلا ةظيلغ ةيوق دعبلأ نم أهنيب ام وأستم

 فقي ضرالا بحاص ناكو اهضرا ةوق ىلع لدت ةرضخ ةدش
 دالبلاو هدئاوفو هتافصو هنابن نسح مل نيبو ضوح لك دنع
 كلذ ةبسن نيبيو رذبلا نع ةدايزلا ردقو هنلغ ردقو اهنم بلنجلا

 يتلا بايملالاو اهيف عرزي ينلا دالبلا يف هسنج نم وريغل لوصحلا
 باب يف ريغص رصق ىلا |ولصو نا ىلا فنص لك اذكهو اهب

 هيف اور ناتسبلا اولخد مث اوحيرتسيل اليلق كانه اوسلهغ ناتسبلا
 لوغلا لا هكاوفلا عاونإو راهزالا فانصا

 نبي ةبيرغ ةرجش |ولصو اهلك |وناكو ةعونتم دالب نم ةبولحم اهعيمجو



 اء

 ءاسنلا ضعب اهعمو اهدلوو لزنملا ةبحاص رصقلا بابب |ودجوو

 ام ترجإو ةيجتلاب معلباق هعم نمو ةيشلاب اهجوز لبقا اهلف اهيا
 يزياكاالا 0 7 اهزيب ذحأ كلذ دعبو معداعك مزلي

 0 شرفلا عاونأ نسحا هيفرظنملا #2 ناويد ا 7
 يأرس ىرنل 0 انا تّبلا بحاصل يزيلكنالا لاغ رأ

 016 نساحم ىلع خيش !| ةرضح علطيل كترضح را امو 3

 ةعارزلا نف يف

 يذلإو اليلق راهلا نم يفابلا ىرا يبكلو يدصق كلذ لافف
 حس تاور م الان ولولا اندنع |وهبقثا نأ ةارآ

 ىلا ىلا تينا ديدي انه ماو هللءا ام ىلع كعلطإو

 ١ لارسال نم اهيلعرم امو
 اذه ةيقب يضغ يف نكلو تيأر ام يلرلا يزيلكنالا لاقف

 ةبرخلا ضرا لع عالطالو ذاتسالا ةرضحب نينالات ب مويلا

 ةديدجإو ةيدقلا ةحالفلا تالا عاونأو

 يذنع ناف ةرأ أ هذه تببمل 2 0 موجرن اجأوب هلا لاقف

 دوعلا نم يل دب. الو راذعا ضعب

 هذه اندنع ثياب ملضفت نأ متايحو يملا ةرضحب انتفرشو انلحاسب

 اط اعد رث اهلضف خيشلا ركشف انسوفن مي تطسبنإو انسنا مت ةليللا
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 اردو كاع تللذحلا سال

 هذه يحاوضل رظنلاو يقلا ءاوملا انقاشنتسا عم |لبعتسي يفل | هقرظو
 ناب هتزمإ» لكلا ل ع فلسا دقو يدلل
 كلذ دعب ةبرعلا رضحي

 مايف يرس ماع كناكف 2 مأق ام اذه خيشلا لاقف

 را ماا 00

 0 7 هل ا

 ةنيدملاب نيموي ذنم رضح دقو ايليسرم يق هب : انعتحا يذلا انبحاص

 ا ل ل نالأو

 هب متو بابحالا ريخ نم هناف باصا رق نشل اناس
 ار ناكو ملزنم ل افاست اننا

 تايرعلا تناكو |وبرشو اولكاف قارس

 دلوو بوقعيو ةدحأو 3: هبحاصو شل | بكرف ةرضاح

 قبس امدح |ولزنف ديدحلا ةكس اولصو. نا ىلا أور تا
 لاوحالا نم ايندلل أيف رودي ميل ميد دج : أو ةبرع

 3 برقلاب [ولزاف ةعاس و 0 ١ ىلا رومالاو

 مشل لع سف مثرظتتي اهدنع مثاعد يذلا مهحاص | |ودجو ةطحم

 0 ءلا مدقتب ربا مث هيبحاص ىلعو كلو

 تاهبج ثالثاطظمحتي ة:ءاعلا يلاع ديشم رصق نه يرق أولو قئاقد :



 ْن 0 ةنماثلا ةره اسما

 هل ةضور قف حورتن نال: نيخا دع ١ اناعد دق يشلل لانتف

 مويلأ اذه ةيقب *ءاضق بوصتسم يفإو ةريسي ةفاسمب ةنيدللأ جراخ

 اسنارف ةنينج ةيؤر ةقيرطلا هذهب متغنلو ةضورلا كلت يف هدنع

 دج ليع اينالير دبل, جلابص حسب هيا انرظن اهتيارسو
 بحاصو هسماب ميلا اذه قلو هسمش ةفاطلو هاسلاوبحو مييلا
 ةيعبجلا ءاضعا نموهو سمالاب مهلع تعمتجا نيذلا نم لزنملا

 كتاظن برق دهع نمو ءرزلا ىلع سيرو فشلا
 ب ضرابايف هجن قرطو ةيرثلا تانابنلا رابدخا هيرب دعلا
 ةناتع تاج يف اهقرط عيت ةحالفا رم ف ما ةسرام هلو
 9 ثعاب ىوقإو ةديدج تاءارتخإو ةديفم 0 ةعارزلا نف يف



 مدادع نم بيزق وهو فلا ةيامضخو فلا يفلا نم ابرق اوناك 20١
 ةيدنلا نامزالا ةئراتم نكممب كلذ ىلع كانبو جرفالا ةدم
 نمز لك ةيرصملا ةمالا مدقث ةفرعمو اهتلت يلا .:رامزالاب

 ظ اهرخآتو

 انركذ ام ىلع نالا هنم رصنقلف ريثك رصم ىلع مالكلاو
 هتنينج يف هسفن هزني هتبحأ ضعب يزيلكنالا اعد دق ناكو



 يهل ةيريدم دالب 1

 صوق ةيريدم دالب 047

 ثالث يف يرجيا هجولا يف نوعبرإو عبسو ةئامعبسو فلأو

 ةيريدم رشع
 دالب

 ةرهاقلا يحاوض 20
 يرلخ ةيريرم دال 0 ١

 ةيقرشلا ةيريدم داليا 14

 ةيلهاقدلا ةيريدمدالب 1١1١7

 : ظايمقإمب يذم تال 00

 ةيبرغلا ةيريدم دالب 2141

 فونم ةيريدم دالب 1

 ره يور رسال
 ةريجنأ ةيريدم دالب 3517

 ف ايس دام

 ةيورتسن ةيريدم دالب 071
 هير كب ةيدربام البا يقال

 ةزهجلا ةيريدم دالب 7

 ةربغلا نم رشاعلا نرآلا يف رطنلا يلاهأ نأ لعي كلذ نف
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 ةئاعستو سفن 0 0 .ةثاتسو رس فلا هم

 فلاب صاعلا نب ورمع لوخد نمز ناك ام لقأ ,كلذو بيسو
 ايفر نيو انلا ردع فحاول

 ةسمخو ةنامسمخ هبزعو هروفكو يلبقلا هجولا ىرق اددع ناكو

 نيعبسو ةعستو ةئامعبسو فلا يرجلا هجولا ىرق ددعو رشع
 ةعبرإو نينئامو نيفلا يلبقلاو يرجما هجولاب دالبلا عيمج ن وكف

 ام ضن قع ناو يلا واذد يف دوا يفت ل ١
 لصح اثأ امتيب قرفلاو ةئاتسو فالا ةثالث وبف ةطرخلا ىلع دجو

 ةدحأو ةدلب روفك ةلع نودعي تاهجلا ضعب يف منوك نم
 رمز يف ناك اه درعا اذه نم برقو كلذك رتاففلا ف د1

 ء.انس ادلب :نيصحو ةعدتو نيدئامو نينلا ناك هنالرصانلا كلما
 : 0  يقو تايريدم ناث يف ليفلا هجولا يف ةدلب ةرشع اتثإو ةثامسخ

 جفط| قرش ةيريدم دالب 6

 مويفلأ ةيريدم تالنت

 ايلا ةيريدم دال آه

 نينوهشالا ةيريدم دالب 23٠

 طولفنم ةيريدم دالي

 1مل هيريشل ماله 5
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 000 لك يلاهأ ددع ناكو ايفن نيسهحو ةئاعستو سفن
 ددتع

 ١0

| 

1 

 ديثر لما
 طايمد لهأ

 ىربكلا ةلحم لها
 ةيرديكس لها
 ايريس لعل
 انق لها
 اجرج لها
 بني وس يب لها

 ل
 ا
 ةروصللا لها

 ادي
 يولمو ايلا لها

 ةئاعبسو افلا نيعبراو ةعبسو ةئام ندملا يلاها نوكت اذه ىلعف
 نيتسو ةثالثو نينئام اوناكف اهسفن ةرهاقلا لأ امأو سفن نيسمخو
 رطقلا لها نوكيف ةئامسنو سفن فلأ نيعبسو ةعبسو فلا ينلا تالزنلاو برعلاو روفكلاو ىرقلا لها ناكو سنن ةئايعبسو ألا
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 همكح نم ةدم دعبو هرمأ ًادبم يف رانيد فلا فلا جارخو يلاوج
 فلا ةئايسخ ىلا لصوف صمت مثرانيد فلا ةئافاث ىلا لصو

 وزرع هنرض اماذه نيف دتحل تابترف ةيدآت نعرك نا لا رانك
 نوماملا ةفيلخلا نمز يف ناك أمو ديعس نب هللا دبعو صاعلا نب
 ةعبمتو نيكاعو انجل فأل ا غلب هناف مصتعملا ةفيلخلإو

 رشع ةعبس وهو ءافولا دح لينلا غلب اذأ رايد فلا تريسمخو
 رانيد فلا ينلا مكاحلا ماي اهجارخ ناكو طيرارق ةرشعو اعارذ

 ل .ةنس هالو تناك لاب ردد ىوت الو رايد فلا اما

 نظفالا هنبأ نمز فو رانيد فلا ةئامو فلا فالا ةثالث علب

 ردقلا اذه نع صقني و رايد تفلأ فال ةسخ تل

 ةئاقسو فلا فالا ةثالث هدنج ثابترم تناكو ا نهز
 رانيد فلا فلا نيدعانجلا هيرتز رز ل 6

 ةئامسخو رانيد فلأ فالأ ةعسن جارخ ارخا غلب رصانلا كلل ١ نمز فو

 راقدلاب اًرانيد نيتسو ةعبراو :نيتئامو نانيد فلا نيناثو ةعنراب
 ناتئامو 1 فالأ ةتس اهنم ايردرك ةع ةنالز هنعق يذلا ىشسحا

 سس ىغار رانيد نوعيراو ةسفخو ا | نورشعو ةيلافو

 انلا نوسمخو ةسمخو ةئاثالثو فلا فالا ةثالثو ةيرجبلا تاهجلا
 ةيلبقلا ثاهجلا نم ةئامناثو

 تقو رصم يلاها دادعت نا خيشلا ةرضحاي يزيلكنالا لاقف

 فلارشع دياذو ةئاّتسو فلا يفلا ناك اهخرا جترفالا لوخد
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 دكا ىف اصوصخ هب دقلا ةدلا نع ارينك اصقن لقت رصم مالسالا
 ناودعلا يديا تفرصت هتقو يف ناف هّللاب رصتنملا مايا نم ةريخالا
 تلماو .ةموكملا داري | ماكحلا بهن باو نابغطلا بابسا تدازو

 رذتنقو ةنياخلا دول دلاو لافنحال اهيلع وسما ريغ يلوتب ةسايسلا

 تطو رطنلا ىلاهاب رضا ال اعتشا نتفل | نارين تلعتشاف ديبعلا ةفئاظب

 اذا ناك هنال 00 ةعارز نع يلاهالا تنب عو نان ]و لوادجلا

 اللا قيرطلا ءارجأ مدعل تقرش لعبا ذإو تقرغ لهنلا الع

 ضرالا نبك ودب ىلا كلذ ىدأف هايلا فيرصتو ”يرلل
 لاوحالا هذه ترمتسلو ةيرجلا تاهيجلا نم ريثك بخ هام عقانم
 نيبو دنم ون اوناكا نب .نلاتاواشابلا نهر ىف ةثحاف ةدايو ثتكلز لت

 ةنسلا ف 0 أ نم ناك ةيرطاا راغلا ةياعل
 تاذللإو عتملا فيس هتاقوأ افراص هسفنل لالا عيجبالا اهيقي ينلا

 ةناوكح ل 0 هضأ أرغأ 05 هقفأوي ل مامز العاج

 ةقوقشم : منيب فالخلا اصعو اهدمسم لشفلا ناك بيل
 ايرم ردع يذلا هيف امال الذب قت نيل قركي اب اادتكم

 116 ليام ايضا رافع اذهل 0 .ءاددع رولا ةراداب
 ةيرلا تاهيل 1 بلبل او ابينلل تفزعلااو دنا يديارتتبمأو

 يزعل نها ةليبخ حا 3 لحد ن هال مرش نم جن ملف ةيلبقلاو

 كلذ ديري امو ريبك للخ رطنلاب ادبورينك صقت اذه نم لصحت

 نم رصم داريا ناك هللابرصتتنملا نمز يف هنأ يزيرقللا ةمالعلا لوق



 ا

 نيطاربق يقابلا نوكيو لضافنلا نوكيف طاريق فصنو اطاربف
 نم دب الو روكذملا ريعلا غلب نم دادعت وهو طاريق سدسو
 اطاريف نيرشعو ةعبرا ىلا فلا فالا ةرشعلا ةمسق يف ةظحالملا

 ورع نمز رصم لها ددع ةفرعم يف لودجلا اذه لاعتسا لجالو
 جرخش ةيزجلا نم ةفاعم لافطالا تناك ثيخ لوقت صاعلا نب

 انلثو طيرارق ةسمخ وهو ةنس ةرشع ىدحالا نسل لباقملا ددعلا

 تالا .هريدعلل , ةيسل اب كلذ نوكيف ططاربق مدس ف سنو ةماربق
 نينثإو ةئاناثو افلا نيعبسو نينثإو ةئاثالثو فلا يىنلا فلا

 نورشعو ةعبسو ةئاتسو فلا فالا ةعبسوهو يقابلاو نيعبرإو

 ىلعف اعم *اسنلاو لاجرلا ددع وه نوسمخو دحإوو ةئامو افلا
 ىهو يقابلا فصن 0 لاجرلا ددع لئم ءاسنلا ددع ناريدقت

 نوعستو ةعسنو ةئامسخو افلا رشع ةثالثو ةئاناثو فلا فالا ةثالث

 ىلا لاجرلا ددع ةبسن لوقت ناب ةبسن بسنت مث روكذلا ددع وه

 ةيرملا ياطح ةم ايدو يفلا حرملا هك ىلا فال
 اذاما فياطملا درعا ىلإ انلا نورا ةناملم تلا تان
 انا ف وعنبو ةفشتو ةئاثالثو يننلا فالا ةسرر هاد اال
 +1 ةفاضاباو .لاجرلا نع ءاسلا ةيايزل ردقلا اذه نم ةفاضام
 ةعبرا يلاهالا ددع نا معي نيكاسملاو ءارقتلا ةلباقم يف ليلق
 انيرقت افلا :نونالثو'ةئاعسو تلا فآلا

 لخد ذنم يلاهالا دادعت نا كلذ نم نبظي ئشلا لاقف
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 فصضنو ظيرارق ةيناث قابلا نوكي ةنس نيثالثو عبس دعبو
 طظاربقلا سدس

 ظيرارق ةعس قابلا روكي كفضنو ةنس نيبرإو ثالث كعب

 0 درارق ةسخخ قابلا نوكي نيعبرإو لس دعو

 طاربق

 آلا طيرارف ةعبرا يتابلا نوكي ةنس نيعبرإو نام دعبو

 ظاربلا قادم طفش

 سدس سدسالا طيرارق ةعبرا قابلا نوكي ةنس 5١ دعبو

 ] اطاربفلا

 طظيرارف ةثالث يتابلا نوكي فصنو ةنس نيسفخو سمخ دعبو

 انلثو نيطاربق قابلا نوكي فصنو ةنس نيسمخو نات دعبو

 سدس عيرو نيطاربق يقابلا نوكي فصنو ةنس نيتس دعبو

 طاربف
 ىلا لافطالا نم لصو نم ددع انلع كلذررقث اذاف

 قابلا حرطب فلا فالا ةرشع اهددع ةمأ نم ةنس ةرشع ىدحأ

 ىه يذلا لصالا نم ابيرقث عابرا ةثالث وهو ةرشع ىدحالا دعب

 ئدخا رعلا قااوغلب : نس دنع وه قابلا نوكيف تلا: قالا ةزشع

 ىلأ ةنس نيرشع ةرج ا رار ةنس ةرشع

 ىنثالا وهو نيرشعلإو سيخ لباقملا رادقملا طقسن نيرشعو سنخ
 رشع ةعلر ١ وهو نيرشعلا ىل ١ لباغلا نم طاريق ثلثو اطاريف رشع
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 نامزالا ريغتب ريغت هنال رانيدلا ةهق ةفرعم نم نالا انل دب الو

 هدعبو اهرد نيثالثو ةعبرا يواسي هللا رماب محلا ةدم ناك هناف

 رشع ةيناث مث نيثالثو ةتس مث نيثالثو اًدحإو يواسي راص نمزب

 مل انصيواةهود رنج ةينض ةيراسف يرتملا اددلا
 ناك لوالا ردصلا يفو افصنو اهرد رثع ةثالث يواس راص
 ىلف يديملا مث مثردلل ةبلغلا تراص مث رانيدلا ةلماعلا ىف بلاغلا

 نيسيخلا غلبم ناكل اهرد رشع ةسنخ تناكر انيدلا ةبق نأ ضرف

 ةنالثو 3 ةئامالثو رانيد كل 0 1 نلف نع ة ةرابع غرد ا

 لاجرلا ددع ناك كلذ كلضل 0 اذاف رانيد فلا نينالثو

 ةتسو ةئاتسو سفن تل ي يأ ةيزحلا نوعفدي | اوناك نيذلا

 نم مثريغو لافطالا ددع ةفرعم 00 دقو سفن فلأ نوتسو
 نمو الدم سن فلافل ةرغع نه ةيكرف ةمال هردصو

 الأ هييشل بلصنو ةةلسر ةرشع ىدحأ دعب نأ معي لودجلتا اذه

 طاريفق سدس فصنو لصالا عابرا ةثالث

 ثلثو اطاربق رشع ةس قابلا نوكي ةنس ةرشع تس دعبو
 طاربق سدش

 افصنو اطاربق رشع ةعبرا قابلا نوكي ةنس نيرشع دعلو

 الو اطاربق شع ىلا قابلا نزكي ةبس نيردعو خطر

 انلطتوت لي ارق ةردغ قالا نركب هش ديالا دج
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 ذخؤت ال صاعلا نب ورم نمز يف تناكو ىرخا جارخلا ىلا معو
 اهردق ناكو اهنم ةفاعم لافطالاو ءاسنلا تناكو و ملحتا علب نم الأ

 ربلا نم بدرا فالخريناند ةرشع وأ ةضفلا نم اهرد نيعبرأ

 ىلع ايورضم ناك يذلا نأ نسحلا يبإو ديزي لوق نم ذخويو
 طسولا دحلا نراك اذه نا دب الو نارانيد طبقلا نم لجر 31

 ضعبلإو ةثالث ضعبلإو ةعبرا هيلع ابورضم ناك ضعبلا نأ ينعي
 ىلع خرفالا ههيرض ام عيزوت يف كلذ راص اكل فأ ضعبلاو نانثا
 فلا نيعست مهلع إوبرض دقف ةيداليم 11/54 ةنس ةرهاقلا يلاهأ

 ةثاعبرا ةصخلا ةبق ءاينغالا ىلع فالا عدل اه اولعج ةصح

 ةورالا قيل ميلي'ن م لعا هنمح انفلا ريع يئاثو نيم انو هيراد
 ةصخح ل نوتسو ةثالثو ايديم نورشعو ناتتام ةدحاولا ةبق

 اونا ةبْسسلاو ةرشعو .يديم'ةئام اعيش ةلظح لك مهلي نم ىلع

 يدنا نقر ف تناك يلا ةيسفلاك نسامح ع

 نم ةرجلا نم لوالا نرقلا يلع مالكلا يف يلاش نب نيسح نع
 ل انطإل فان  تازلخ كفل ةناعن ا اوناك ةيردكسا 4 لهأ قا

 لجر نك ل فرح هاو ايل يالا رع ماعوبل
 ةدرفلا |وعفد مهاف ةيردنكسالا لها ّآل/ نيرانيد رطنلا لهأ نم

 مارد يف رطقلا يللاهأ ىلع تبرض يف فلا فلا نيسيخلا
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 صوصخلا اذه يف برعلا وخرؤم هركذ امه كلذل

 :رالا تناك مورلا ةدم يف نأ معي محلا دبع نإ لوف نف
 نم نادفلا يلع لوعجملا :ناكو اطاربيق نيرشعو ةعبرا ىلإ ةيسقنم
 ربعشلا نم ناتبيوو 31 بدرأ جارخلا

 0 ناو ادقن عفدت تناك اهناف ساورلا ةدرف ريغ اذهو ا

 مورلا ةدم يف هيلع ناك ام : جارخملا ىتبا صاعلا

 ةيناث ةنس لك يف ينغ لك يلع لعج هنا يرودفلا ركذو

 ةيورضم تناك اهنإو اهردرشع ىنثا ريجا لك ىلعو اهرد نيعبراو
 ( رود فرغلا نم نانوالا: ةديع اذعرام ىرابصتلاو دوهلا لك

 نيك اسملإو. ةرقل او تاهاعلا :يوذو ؤز] انطالإو“ :اسنلاو تيدلرما

 صقتلا يف ةذخا ةيزجلا تناك اذه ىلعو مالسالا نيد ف لخدي نمو

 نمز يف امازتلا تيطعأ ن وا ةلبأ 0

 0 كاذ ذا اهرادقتم نراكو 58417 ةنس يأ لضافلا يضافلا

 تراصبا "آلا اذينك كلج ىف تقف 9 رانيد فلا نيثالثو

 ةئاعنرإو رانيد فلا ر شع دجأ 8٠١ ةنس

 يلا افلا ريل نتا ضايلا ول واع نمر ىف كفاك اك عم

 كلا فلا نيت يفوفلل نمر فد
 ا هنع هللا يضر نافع نب ناذع ةفيلخلا نمز قو

 تللا تلمع ةمبزا رضع ون هلباط كوش ل د
 ةراث ةدرفنم عفدت تناكف اًيلك اصقنت تصنقن يزيرفلا نمز فو

1 
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 ماظن لدخاف بناج كالا ليا تتاح اهلهاب تلحن

 * ىرقهتلا مثدعس 20 اورقلحأو ا تلذو ةيدقلا ملاوحأ

 فنيرصملا نيب ةرئالا نتفلا ةرثك نمو اهضر رآ معارز تفرافو

 ىلوتتسأ مث ةرخافلا ىنابللا تم تمدهو ةريبشلا راثالا رثكا فلت سرفلاو

 متي ل نكل هلصال يش لك در يف اوذخاف ةسلاطبلا ميلقالا ىلع
 0 مدقتلا بجوي ام مضعب نرد لصف | هناف كلذ

 نا ىلا ريخانلا ةلاح تيقبف رخاتلا بجوي ام لعفيف ثراولا

 ةمور)ل ةعط تلعجو ةرصايقلا كلم ىلأ 50 مورلا تاوتسأ

 مضعبو نيينامورلا نيب لشنلا عقو مث اطاوحأ اوريغو اطاومأ أوبهنف

 اهلهأ لاز امو اهلضف نرم 0 هردق طاطحتا دازف

 لبق نم صاعلا نياورمع اهيلع ىلْؤت نا ىلا نوصفانتي كلذك
 ةعبرا نع ديزي ال رزئتيح ابلها دادعت ناكف باطخلا نبرع ةفملخلا

 نوخروملا ةركذ ام ىلع ءانب سنن فلا 07 فلا فالا

 رصم لهأ ىلع برض هنا ريطخ نبا نع نسحا وبإ 1 دقف
 ناك اذا ةيواسنم طاق . ل 0 ل 00

 :نم صقني هدح نع صمت أذإو مواعمل ١ هدح غلبو ايفإو

 طورشلاب ناو مورلأ نم ىخري نمو هبسح ىلع مهلع 6
 يلاهالا نم ىباي نمو هب نولماعي اب لماعي رصم لها عم ه ةدوقعملا

 نيويرصلل ميعفد ام ةفرعم , نكت ىلف ددعلا نمو 0 اهعفد

 لدوتيو يلاهالا ددع ةفرعم بعضي مرفن لك ىلع طبر امو
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 ناموالا يف ةنيدملا هذه نم انوكسم ناك ام قابلا ناك رتم فالا
 ةيرصم نادف فالا ةسمخ وا رورواأ فلا رشع ةسمخ هردقو ةقباسلا* .

0 

 نوكي الف ةرهاقلا وهو نالا اهتخت ميدقلار صم تخت انراق اذإو

 نرحل نه ا فاس سلتا فلا نمل
 رابعا رودي رتم ةئاوسمخو رتم فلا رشع ةثالث ةرهاقلا ١ طع

 نيرشعو ةسر اهطيح ملين هابابو جراخلإو لخادلا جاجا
 عبر وهو ايرث 0 ..:رريئاقو ةقينحو الا !عحلسمو رتم ىلا

 جرفالا ةدم تفرض يلا تاصخفتل اب اهلها تع يراه نطور ةحاسم

 ناخو ةكاعبسو فلا ةنس كللذو الا ::نيتسو نييئام نوم فرش

 لام دحاولا ناونلا مخ دق نوكي كلذ لبق ةيدالم نيعلر

 نيذايملاو تاناخلإو دجاسملا ضرا لاخداب اصخش نوتسو ةعبرإو
 هما ةيرتعو 3 ةيبلط» لهأ نكت كلذ طاقات هاه

 رسما طا لم نا عي دنت ايو لقلب ىلا ةاعسرل
 ةقيلن ةهافرأاو .ةورقلا راعشأ قياك :كلذلو . ريربتكا اونك ١

 وبلا نم هيلع تلقا | ابضرا تناكو :رانفالا ةقروم لوصالا

 تاجاملا باير تناكو نابل فارطاي 1 امثل: ف.ناسحللاو

 ازايغو لي 0 اننا دوفو .كتناكو ترو اط دصاق»: نيام

 هي ا ماطلا سايب ةطساس ايسر سدا
 اذه اودويو شرفلا الخد ىح ةديذع اماوعإو:ةديدم امايل كلذ
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 ةبطع ضرالا نم ةعم لفشت ابا كلش الف كلنذك ناك اذاف

 رارب نآلا ةرهاقلا يبكاس نع نوديزي قلخب ةنوكصن تناك اهنإو
 ةريثك

 .ناثدحلا فورصو نامزلا يديا ناولو يزيلكنالا لاق

 اهرخافم ىلع تنخاو اهينابم تفعإو اهحوسر تسردو اجلاغم كريغ
 نزلا قا ةنيزللا لكش 0 نم نالا“اولب اط نال
 ىدحأ نإو دادتمالا ةبيظع عالضأ ة ةعلرأ 0 8 ناك ميدقلا

 ىلا ةيناثلإو سجرج رفكب نالا فورعملا لخلا ىل | يهنت اياوزلا
 رسيالا لت نالا ىستورسبالا هتطاش ىلا ةثلانل او لينلل نيالا ءطاعشلا

 ةريغصلا ىلربلا وا دبعملا ىلا ةعبارلا ةيوازلاو كوالا وبق لت دنع

 يرخلا علضلا رب كلذ ىلع ءانب ناكف ريبكلا نادنملا ىلع ةدوجوملا

 ةيرقلا بيرق يغنيو ةيزرولا ةريزجيو ينادحتاب ةقورعلل ةيرقلاب

 ةديدجلا ةريزجتل اعطاق دوبع ةئام هبرق قري نراك ليفلا 3

 يونا علضلا نمرتم ةئاعبس دعب ىلع دجوي خ ناك كبنكلا كب بارخو

 فالا ةعيش نم برق دودحلا هذهب ةدودحلا ضرالا ةحاسمو

 ةيرصم نادف
 فلارشع دحأ عالضالا ةعبرالا هذه يف رطق ظعا لوظو

 ةحاسم كلذ.نم لزنتسا اذافرنم فلان ورشعو ةتس هطيحمتو رتم

 ا ناديملا ةخاسم عم ابيرقل د ةرادق ةلايص يقاورهلا 3

 ةثالث دعب ىلع رضقالا بونج يف ةدوجوملا ةيكولملا يلزشلا تبارخو
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 كاان لاب 1 اب ال هل 1 جل ةغل ايمو فللا
 ردا انقلاب رتل نر رم لا نا كل

 نكل ةنعارفلا ةدم رصم 'يلاهأ هيك 'او نحو
 ةعس ناف فلا فال ةعبس نع نوديزي ما لوقت نأ انكم ال
 اذه عرف ايئامو نافلا نومدقالا هردق ام بسح رطفلا ضرأ

 ضرالا معش مهر دعب جرفالا ريدقتلو نالا وه ال اضيا قفاوم
 عم وهو نردملا يقابو سيفنمو ةبيط ةنيدم اذه ردقلا نمو هعيمج

 نمز هي رصم ضرا اوحاس نيذلا نيخرؤملا مدقأ نع هدورو
 ننام اه ةسعاو القا كلن هي لانا يذلا هولا نك
 < ردسي لاق انو جيايح .اهب' ايفا: ةيعاررلا ابضرا يسال ١
 اهب دوجوملا ناك هنأ نم عنام الو هيلع نهرب نأ نكي نيخرؤملا
 5 ام ال م ضعل لاق 8 ةيرقو ةنيدم فالأ ةينأُع

 وم ريخلالا زل ق' نال تيرم فلا رفع فينا اكل

 تناك قالا :ةنالث“ ةرذملاو رونكل ا ىرشا ددع ناك كانك

 نم عنام الو اقباس عرزي ناك ام فصن نم لقا ةعارزلا ضرأ

 ةيلدعلا نيناوقلا تناك مايا نيترم تللذ رذق ناك تاليلاددع

 نانوبلاو مهلا نم 2 لوخد 3 0 ةطلسللا يف ةيدقلا

 م رده را ا ةنيدم نأ تعمم ا ا

 سواق يتئام عيسي ضان كك 00 ةعأم اهل تاك انام اًناع اينرلا
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 ءاننعا ل ناك ةنعارفلا نال اًدج اًريثك يلاهالا دادعت ناك ةقباسلا

 نإو مظع رادقم ىلا منمز يف يلاهالا ددع غلب دقو ةعارزلا رماب

 هنأ لاق ممدقا وهو طودريه ناف نيعم ردق ىلع نوخرؤملا قفنت

 قو ةيرثو ةنيدم فلا نيرشع وحن سيزمأ تقو يف رصمب ناك

 لعجو افلا رشع ةينام ىلع رصنقأ ٍيلقصلا رودويدو سوميلطب نمز
 همر قو ةعارللا نمرة سنن بلا, فالأآ ةعبس يلاهالا ذدع

 كلا 01011 مدح تلاو و. فلا قالا ةتالث ىلا

 يف رصم نه سيرتسوزيس اهقاس يتلا ركاسعلا ددعو سفن فلا

 ةلايخلا نم افلا نورشعو ةعبرإو ةاشلا نم فلا ةئاتس اهتابراحم

 عيمجملا قاف كن كو ةيبرح ةبرع فلا نيرشعو ةعبس فال

 ل
 فسوي لوق نمو طقق افلا رشع ةئالث ندملا دادعت نأ ردق مثريغو

 هيا ىرع رصم رظق ىف ىبامالا دادعت "دعو )ل هنا دج لقا
 ةنامالن اييلامأ دادع لعبا يلا ةيردكسالا فالخ فلا فال
 نمرطفلا ىلع ةظفاحخلا ركاسع زوليب ةنيدم يف ناك هنأ لاقو فلا

 اهلا نيسمخو نينئام مددع غلبي قرشلا تاقح

 نم ةغلابب نيبرصملا ددع يف 00 اذه وخرؤمو
 هروصتي ال اب مهلع | نكات ليو اكد, نيذل ١ نيخرؤملا نم مهتبس

 منمو فلآ فلا رشع ةعبس يلاهالا ددع نأ لاق نم ٠ منم لقعلا

 فلا نوعبرا لاق نم منمو فلأ فلا نورشعو ةعبس لاق نم
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 نادف فلا فالا ةسهخ ون نالأ عرزي ام ن ..اك اذا : مشلا لاف

 اهم اذهو ثلثلا وحن جرفلا ماي عرزي 0 داز دق نوكيف
 كلش الب مدغتلا ديفي

 م ذآو 0 كلذف عض اهب عرزي نال ةلباق رضم ضرأو

 3 م 2 3 ياللى ةيدلا ةررلا نب هل نيك
 لاومالا ةيابخ 2 لعتشلا نادفلا ردق نآف ءاطخ ريدقتلا اذه

 ةيديخلا نأ اند كلذ اظحال اذإو مدل نآفنلا عروب كلن
 تفلا نوتسو ةثالثو ةئاوسصخو فلا فالأ ةثالنلا يت فلا فالا

 ةئامال جرفالا ةدم نع قرفلا 6 انادف نونالثو ةثامو نادف

 ةيعنتلا نم ظعأ ةييتت هذهو 1 نادف ا نيسمحو ةعبراو

 ةزلم ةذهو جنرفالا لوخد كب رصانلا كلل ءادتبأ نم ةلصاخلا

 ةينأك صقن اهيف لصح ةىقس نينامو الكف ةئامعبرا نم برقت

 جوف خس ررقملا رابعاب انادف رشع ةيئاثو .ةئامسخو نادف فالأ

 : جارخلا رتافدو فراصصلا

 داير لضخ ًايلكت ةعارزلا مدكب الا سلار دم رطقاراتعو
 اككورطقلا يلاها دادعت داز ابضرا تعستإو ةعارزلا ىلا تافنلالا

 ناهزالا يفف دادغنلا صق اهخرا تقاضو ةعارزلا يف لامهأ لصح



8 
 ىنو ةكورتملا رئازجلا ةحاسمو 0

 قو عرتلاو رولا نإ دص طاعخاشو اء وراك د
 ىفو بارخنإو لالتلا ةحاسمو 41

 يضر ةعارزلاب لولي رع لالا ةحاسنو را ان ديالا
 كلل ب تلاه ةجاسمرا "وكب
 ىنو لامرلا هتطغ ام ةحاسمو 26

 عربا ن5 2 0

 ككنابو انتا ةعارقلا دوح فاةطرر طي اك يذلا يف

 يفو خترف ةئامسخو فلا يلبقلا هجولا كي اهنم اييرقث عيرم ةتنرف
 نم بيرق نالا كلذ نم هب عفتملاو ةثرف ةئامعبس يرحلا هجولا

 يلاهالا عافتنإو هعرز ناكمأ عم كورتملاو عبرم ةترف ةئامسخخو نيفلا

 نبا لوقل قفاوم اذهو 0 حرف ةئامعبس 9 مردق دنع هب
 هنقو يف عرزالا انبرض اذا انا كلذو انركذ يذلا ملصفلا دعب سايإ

 فالا ةعبس لصحي ةعبرا يف ايدق 2 داكاما عبر ردق ناكو

 ةسمحو ةثامو نيفلا نع ةرابع وهو نادف فلا انثامو نادف فلا

 ادج ليلق رفالا هتردق ام نيبو هنيب قرفلإو اعبرم اًقرف نوسمخو

 نم اييرق ةقبالاا مايالا يف عرزب ٠١ نوكي انركذ ام ىلع هكانبف
 نرم لقا خرفالا ةدم عرزي دا مكن لأ قال غد

 رضانْلا «تلللأ فرم عرزب 2ك ام اذكر تفبطتلا
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 نادف
 كفل ةلوغشم ضرا 7ك. همم

 ةعارزلل لباقلاو عرزتملاةحاسم 671/1

 ةعارزلل حلاصلا ريغ 2

 0 يار دعك

 روسجحو 0 3 جرت 17-١٠١

 تيارشلإو كسلا مانام 1

 ءاذلب لوهشلا ليلا ىرحت ةحابس” 061

 كربلإو رئالا 2 ذولا

 ةيلمرلا ضرالا 1 دنا

 كللذ ةلك © 52

 أفلأ نورشعو ةعبرإو ةئامسخو نادف فلا فالا ةسمخ يل

 فالا ةسخخ هنئحاسم يذلا نادنلا نم انادف نوسخو ناتئامو

 نرم لداعي ردقلا اذهو اعبرم 0 نورشعو ةعستو ةئاعستو

 اسمح ةيضرالا 7 | يف لخدي اهنم ةنرف لك يلا | ةعيرملا ةعارفلا ٠

 2 ينلثو اعبرم افغرف نيتسو ةثالثو ةئاتسو افلا ةرم هر

 اتصرف نيتسو ةسمخو ةئاعست لداعي كلذ نم عورزللاو ل

 كلذ" ىلا فيض: قاف افضتو اعيرم

 ىواسرخلا ةحاسم 14 1ا/
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 باسحلا قرط فالدخا نم اشن ليلق قرفأ.نيب دجوف انا دف رشع
 31 هرابنعا رادقملا اذهف رئئتيحو نيسدنملاو يلاهالأ يحاسم نيب

 كلل مر ةسايلا ماقلت لجو ا  قفاوم هنأت هيف كيش
 ةثالث وهو ةيداليم ١١١5 ةنسل ةقفاوللا ةيرجث ١١ ةنس رصانلا

 فاالدخأ نم ول مابا هو

 او 0 1
 را را رطل

 بابمالا نم اهيل بارغال ءاليتسلو ةععارتلا 0 1
 فلت كلذ نم أشنو اما> ماظننا مدعو اهريخات تبجوا يلا

 د و ل ل د ايد هع
 ردم يداوب اعورزم رقالا هدجو ام نأ لعي كلذ نف داللا
 ةفاضأ نم ليال لب ةشاسلا نامزالا 2 عرزب نك عيمج ا

 واو 0 ١ كلذكو مهأيأ ق عرز؛([و ةعارزلل الباق ن ..ك ام

 لعل لاما رجب هغلتا امو يروا يلا داليلا نضرإو كيس ١ يتلا

 ةنعارفلا نمز عرزي 0 هيضو ةظفاحملا كرتو روسجلا فلت
 كبد موسرلا نم هوررح 1 دعل نم ةيف ةبوعص اللا أذهو

 نقل دلال ا رايقا كاب قرص هم
 هاندا
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 نادنلاب دأ دار ١ ثأف دحأو صخش# ردقلا اذه ةعارز لقعي ٍٍِ انادف

 قم صخش لك صخق الثم طاربقلاك هلعتسن يذلا. نم لفأ

 دق قروكيف انادف رشغ .ةسخل .قئتيح نفت فلا 5 ةثاملا

 سيلو نادف فلأ ةئاتسو نادف فلا فلا هعضو دارا يذلا

 ةسهجج دحاولا صخشلا ناك اذإو نادف فلا فلا نيناثو ةئام

 نإ ٌةزابع هي نأ ىلع لدي امو اهتعارز هيلع دعيي ال انادف رشع
 5 يدوعسملا نع رخآ عضوم 2 كد م ءاطخ وأ انيرحك سايا

 نيتس زيسم“ يرصللا رطقاب اهعيجج ةعارزلا ضرا ةحاسم نأ نم

 ناسنالا ريسب نيتس اهضرعو اطوط ةععس ةذديص# ١ فراك قافاطي

 بلغي يذلاو الصأ ىلوالا 0 3 ا نالا ةيتازلا ةحاج لباف

 ةئافاثو فلا فلا لصالا نا نيقيلا نم برقث ةبلغ ينظ ىلع
 هنا. لزمغا ص فارق نسايأ نإ انك ال كا

 يلا ةحاسملا ناف اباوص تلف دق يزيلكنالا هبحاص 1
 رصخ راص دقف ثركذ ام قفاوت ملبق نمو حلرفالا ةدم تراص .

 اهب ررحتو تاهجلا عيمج يف جارخلا اهيلع بورضملا ضرالا عينج
 .نادف فلا فالأ ةثالث تدجوف تاهجا فزايص فرط نم متاوق

 'طوقو انادف رشع ةينامو ةئاهسو نادف فلأ نيتسو ةثالثو ةثامو

 قشو ضرالا مسر نم هوررحو نيسدنجلا ةرهه هطبنتسا ام ىلع كلذ
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 دقو الهال ةرملأ تربظو عرزو اهرثكا لصف هدالوا ةدمو هتدم يف

 .:ىم ريثك هيو ةعستم هايم عقانم رصم نم ةيرجنا تاهجلاب ناك

 ابنم لصحي ءالل دوكرو شئاشحلا ثكم لوطب تناكف شلاش
 اطل ىري ال نالا تراصف يلاهالل فلت اهبلع بترتي ضارمإو نفعت
 ةطنكاو نطفلاو زرالاك ةعفانلا تاعارزلاب اهتئاشح تادبتو رثأ

 كلذرريغو

 اغو ارماع ناكابي علا ىلع 0 كلذ نا علا لايف
 0 لاجل دع نا ١ كلذ انفرع ولف ايدقرصمب

 نأ لوقي 0 سايأ نباك نيخرؤملا 1 اف نينامزلا نيب أم

 هلا نرفلا دودح يف ينعأ يدوعسملا نفز رصم ضر ١ نم عرزنملا
 تسب: رع نالا انفلييو. ناد اقلايتنلا.نيناتوت ناسيك

 ةعبرالا نبي ام رصم ضرأ نم عرزنملا حم ن ١ دالبلا ةفرايص

 . :نينامزلاب نيياق قست ن ركتف فلا قالا ةسيحلا و ايمن فال

 نرا نظا الو نيعبراو ةسسمخ وأ نيئالثو ةتس ىلأ دحأو ةيسك

 افيرتت نمايلا نإ راع ف لملف رج م ةرزي ناك قرفلا اذه
 ناك تقولا كاذ يف نأ هلوق كللذ ديوي يذلاو ءاطيخ وهف ًالأو

 ةءارزل اب لغتشي نم ددع علب اذا الأ هيبإ ةركب ىلع جارخملا ىبجي ال
 نيح دوجوملا نا عم رطقلا تاهج يف سفن فلا نيناممو ةئاعبرأ
 نيون كيلا و زعتر( هام انا ىلا يفز يف نادم ديعقل اركادفملا
 هيلع ٍلطصلا نارفلا دارا" ناف مامزلا عير كاذ ذا عرزنملا ناكو
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 فحلاو فعشلاو ةوقلاو زقتلاو ةداغسلا ركن اتاكرشو اناا

 حالصالا هيف ام وحن نوخني هنورب أم 1 ىلعف ةلفلاو

 ثالث ريغ رصمب اوميقي م جرفالا نأ مولعملا نم ذيشلا لاقف
 اذه |وفشكتساو صقل اذه اوصخت فيكف ماد لاتق يف مثو نينس
 نم اوثدحي (و انقر اوعا ريغ دي يق تيقب اماما

 اًكنن كلذ

 تاينلل ةعبات لاعالا ناف كلذ يف ةبارغ ال يزيلكنالا لاقف

 ناكأنو نأ هسفن ناش نع هلغشي ال ناك جرفالا ىلع قبس نف

 ةين ريغ مهين تناكف خرفالا امإو همزأي ال. ايفاك ناك هيلع لضخ

 وحيل لا رظنا لامعالا فلخت ضارفالا فالخابو ميس نم
 ةبج ارومأ ابيف ثدحاف رفالا دعب اهيلو نيح اشاب لع دبح

 كلذ يق هعبت مم ةبيرخ ةعنص لك ةيبنجالا دالبلا نم اهيلا بلجو

 نايسنلا اياوز يف تناك نادعب اهأرتف هدلو نم اهثرو نم هدعب نم

 لطب نذما ماك دف اضنلا ىيقل م53
 ةهزن تحض]و اهعرازم تلغو داو لك نم نوفاعلا اهدصتق راختلا

 ةنس نم امو نقلا ردلاب تعصر نامج دوقع اهنيتاسو نيرظانلل

 ةدادخ دئاوف نم رصحلا توفي امعقاخلا ساب فو الا
 كراك نا دعبو وفت تارلاو دادزت سراغملاو ةديدع نمار

 ثبني ال راصو مدعلا هيلع ذو مسا دق اهب ةعارزلا 0

 تانيلالا لبست هل ل ايرلا أةيطق وأ بلع هللا رجلا لم اوتلع نم
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 حالصا يف مثدصاقم هيلع ]ونبيل ماكحل ١ ىلع بحي دق لب هب سأب

 هلو ةيوابوروالا مالا دنع هب ىنتعم سيفن لع اذهو غثاياعر لاح

 دعب الثم دحإو موي يف دلو نمت يهب نم ةفرعم اهنم مثدنع دئإوف
 : نا اهيف نوركذي لوادج كلذ يف , طو نينسلا ع نم ددع يضم

 ةنالنلا 0 را ران سعرا عقل

 00 0 ىلا ةنس 0 ا

 0 ار نسخ قابلا نوكي نيسرا ىلا نينالتو وربع

 دعب مث عيرلا الأ 3000 سوح يضم دعبوثلتلا قبب

 لصالا نم ءازج نيرشع نم ءازجأ ةثالث قابلا نوكي نيتسو عبس

 رشع ةيناث نم ءازج قابلا راس رعلا غلب ىمو

 ا تالا كي لل نينو نيش عب هو لس
 ةنس نيعستو عبرا دعبو 0 1
 + ينس : سخو ةئام دعبو ءزج يفلا نم ازجا ةثالث قابلا نوحي

 ىتمو زج فلا ةثام نرم 0 عابرأ ةثالثو
 تلا سراسحإو هرج لا 0 للا اج

 اولا ناك لصالا نأ ضرفول هلأ أ لصالا نم زج فلا
 نرخ داو" الإ ةدلل هذه دعب مزنم ىتيب ال فلا فلا دحإو موي يف

 نينس عستو ةنس ةئام

 عيمج يف ةمالا ريسل ةعبات ماكحلا راكفا نوكت لئاسولا هذهبف»



 لين

 نوناهثلاو ةعباسلا ةرماسملا

 ءاصحالا وا دادعتلا

 لقتتئاف .مالكلا اذه هنبال يفلي زيشلاو يزيلكنالا لخن م

 نم .كلذ .يف امركذو ضرالا لما دادعت ةلكسم ىلا م ثيدحبا

 فرم ناكف تاييرقتلا نم هل عضو ام نايبو ةيسايسلا دئاوفلا
 ىضراب .نبدوجوللا نيب ةبسنلا نأ الثم انلق ول لاق نا يزيلكنالا

 ئددع نيب ةبسلاك ةدحاولا ةنسلا يق اهب نيدولوملا ينو امكرف

 برضب اييرقث اسنارف لهأ عيمج ةفرعم هنم م نيثالثو دحاوو دحأو
 انردق ول ام كلذ لنمو نينالثو دحإو ددع يف نيدولوملا ددع

 نييو ةيلاغلا تاهجإو اينالا نم ةهج يلاهأ نيب ةبسنلا نأ
 ثلثو .نيرشعو. ةعسنو دحإو يددع نيب ةبسنلاك اهب نيدولوملا
 ال ادهو بايرتلا لس لع هيا ددع ةقرمب كاكارع داب
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 ةدحإو قارف تزاجا امك كلذ ءارو ام تعنمو عبرالا ىلا ددعلا

 لدعلا ىلع ةينبم ةيديحملا ةعيرشلا تناك ثيحو يرخا زاينحإو
 ىلا ةيداغ ريكو ناودغلاو مظلا عاونا بانلجإو ناسحالاو

 رما نكي ل اهراوناب ءادتهالاو اهعابتاب انرمأ دقو ةيميهبلاو ةيعبسلا

 اقبل رظن اذا هناف لالا يف الو لاخلا يف ال اًروذحم ءاسنلا ددعت

 اوكلتت 8 هيلع هللا ىلص هلوق يف هب رومألا وه ابك هرينكتو عونلا
 ناو او ضرغلا كلذ ىلع نوعا ددعنلا ناك اورثكت |ولسانت
 ضرغلا داحتاو فالتثالا عم ةرثكلاف ةنواعللاو ةدعاسملا ىلا رظن

 00 0 | درب ا 1 نت اح

 ذإو لاجل نم اًريثك زيعتةدحاولا أل نأ اندجرل
 ددعتف نهعيزوت ىلأ ةيعاد ةرورضلاو 0 نم رثكأ ةعقب يف
 كرتو ةنايدلا ةسرادم افلا ةلاهجلا ماككتسا نأ ريغ مزال تاجوزلا

 ديلا ةفالا ةنسا ظعالا عاطقإو اماكحل لع لام ام
 نم عئابطلا كلا عم ىلا دوعلا هنم دلوت ءاسنلاو لاجرلا نيب

 0 ِ لاسرتسالاو رافتتسالا بحو ةدساخناو ةريغلا
 لاق اةيقاعلل رظنو .ةجاخل نيدقت ريغ نمر ؤمالا يق لوخدلاو

 نا لوفلا ةصالخن ةقاشملا تماقو داسفلا هقحخلو جاودزالا نوناف

 اهيحاتنو اهتايفبكل ةعبات اهمذو اهحدمو اهجتو اهنسح ايشالا عيمج

 . ه٠ ١ هنسح يق دحأ فلدخي ل هنهيتت تظعو هتيفك تياظ اهف

 همس
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 هنا تنلط :اذه دبع انإو ءاضعا وذ دحإو صخت ماعلا را ف
 ينلا هللع ىلا رظني نا هريغ وأ ناك اعرش نوناق لك يف بحي
 هئاقبل ةبجوللا هل ةظفاحلا ااف اهيلا دشري يبلا هتاياغو اهيلع سسا
 الصا هتايح هب ظفحي ام ىلع ىلا رما رادم ناف بولقلا نم هل ةئكملا

 كولد بولطم 5 ون كلذ يف لخد هلرما لكف علاوتو

 اكحأ يف رظن اذا هنأ ريغ ضوغبم وهف داسفلا نم اعون هيف بجوا
 0 ةصاخلا كلاصملا تناك اهإوق نيبو اهديباتو ةماعلا كلاصملا

 ةصاخلا حلاصملا ىلع اًروصقم رظنلا 1 اهجاهنم ىلع ةيراج
 د راس اف هاو متي لو مكتسإو داسفلا مهن
 ةظفاحلاو اهتاعارم بجي يبل ةميظعل 3 هو ةنحاشملاو ةضغابملا
 أعنام هنوك عم هنأف ثانالاب روكذلا عامتجأ رم | لظنتم نوناقب اهيلع

 هريثكتو عونلا ءاقب يف ببسلا وهف >التمالا نع ءاشني ام قول نم

 زيت ةطسإو ناويحلا رئاس اهب كراشي يلا هتعيبط نيب ناسناللو

 آلا هعبط تايضتقم ليصحت يف ىعسي ال وهف لقعلا يشاو هنع اهب
 ةيرطفلا عابطلاو ةيلقعلا راظنالا نكت مل امو ةيلقعلا ماكحالل اعبت
 يا ءايبنا انل لسرا ناب انيلع هللا "نم ا

 عبجي نأ مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش نم ناكف ةيلقعلا راظنالا هب يفت
 هيلع ىسيغ ةعيرش تءاج املف ءاسنلا نم ءاش ام هتصع يف لجرلا
 كطظسوتو ةدحاو لع راصتقالا 'تبجوإو كلذ تخت مالشلا

 تزاجاف ماكحالا نمرينك هل اهناش وه 5 ةيديحلا ةعيرشلا

 قا
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 ريخل عمجإو طبضلا ىلا برقإو داسفلا بئاوش نم دعبإو ةياغ
 نيناوقلا كثوا باحاو كرالا هيف تقباطتو رايتخالا هيلع طخنأ

 ةكحلا ةهسق يشو ةيلمعلا ةكحلا بست مهيناوقو ارحل مسأب نوهت
 ةسابس لالا مسقلا ماسقأ ةعبرأ ىلا ةيسقنم ةيللعلا ةمكحإَو ةيبلعلا

 قالخالا ملعب مالسالا لهأ نيب ىسملا وه مسف ها اذهو هسفن صختلا

 توك ةمج“ انك دق نيلنملا ءابلع عضو 0007 فوصنلاو

 يلازغلا مالسالا ةبح مولعلا كب ابحا فصنو يكل بلاط يبال بولقلا

 اهراثأو ىوقلا ند 0 ا اذه يف حرشيو )

 ةيبضغ ةرق وذ ناسنالا نأ الثم نيببف عورفو لوصأ ىلا اهيسفنو

 ةلقاع ةوقو ةبيهب اهتهج نموه ةيوهش ةوقو عبس اهتهج نم وه
 نإو ةسدقملا حاوزالا نم حورو ةكئالملا نم كلم اهتهج نموه

 00 لاغلاو . نال نم لكأ
 تحت هاوق فرصت نوكي نا ناسنالا مزلي هنإو ربكالا ناطلسلا

 فرعي ناب لزاملا ةسايس ل ةلقاعلا ةونلا رمأوأ

 ةقارللا فئاظولا نم هلفال امو قولا نم هيلعو لزنهلل ام

 اهلاعإو اهدودح ىلع هفاقيأ دعب هتفيظو صختت 6 لسيف هصاختاب

 ةياغو هلبق يذلا مسقلاك وهو ةيرلل ةمايسا د انلا 1: اهتاياغو

 لمانل ايو رطقلا ةسايس عبارلا مسقلا ريكا لزغم ةنيدملا نأ رمالا

 .ضتقم نم وها انيس اطابتر ١اهضعبب ةطبترم تاسايسلا عمت ن | عي

 ال ذا ةنكمإو ةنمزا ماعلا عوبجم هيلع يذلا يرطنلا ماظنلا



 نشأ 03

 تقو ايفو ةئاناثو سفن فالأ ةثالثو فلا ةئأم تانالاو روكذلا ١

 فالا ةعبرإو فلا ةئام ةروكذملا ةيريدملا يلاهأ اودجو حرفالا

 ”رضانلا كلل ةره نيب اه قتلا ::روكقراسنب نيني

 ةسمحو ةئامالثو فل ١ ةنس نم يأ ةيريدملا كا

 فرظ يف سفن ةئاناث وحن نيعستو ناثو ةثاعبسو فلالا ىلا رشع

 ظحالي نا -- يف وهو ةنس نيناثو ثالثو ةئاعبرأ

 هزه نيش ٍ لك يف نوعاطلا يفاي ناك تاقوالا كلت يف هنأ

 0 كاذ ذا "لصحي ناك ام ببس نيريثك سانأ رارفو
 اسنلا ددعت ببس ملعي قبس ام ىلع ءانبو يركفب حال ام اذه لظلاو
 ف مكيانج نم عمسأ نا وجرإو برغملا دالب نود قرشملا دالب يف

 ةلعسملا هذه يف دنع

 اهؤاقب داري ينلا ةماعلا نيناوقلا نأ يف ةهبش ال نيل لاقف

 00 لوصالا ةظوحت نوكت نا بجي نامزالا رورم يلع
 مارغإو ة للعب ةطوبرم نوكت نإو ناسحتسالا ظحاولب
 1 نسحو هلاعال دادس ال نأ ىريو دحأ لك ابيفي ةديج

 نم نوناقلا ناك ءاوس اهيلع ليوعنلاو اهيلا نوكرلاب الا هلامو
 رظن قيفدتو ركف ةلاجاب اقوبسم نوكبي ال يذلا يالا ضيفلا
 نيناوقلا كللت ىنستو لسرلاو ءايبنالا هنليحو اماهاو ابحو ىلا وهو

 رظنلا 00 ةلاجاب نونافلا ناكوا نيدلإو ةعيرشلا مساب

 لعإو اككسم لبسل اهنم ناك |يف بقإوعلا ةنزاومو لاوحالا ةنراقنو
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 سدنسلا دقي روك ذلا نع تاثالا. ةدايز اينوبايو نيصلادالب

 نيب ةبسلا ابوروأ ينف لاونملا اذه ىلع ابيرقث راج 'انفلا نوناقو
 درر روب ةعيوم ل د2 سب ةسيلا" تانال ور 5 ذل تاومألا

 امررح ينلأ لوادجلا ىضتقم ىلع رصم ينو نيرشعو ةسو

 لاجرلا نمو ءاسنلا نم تومي نم نيب ةبسنلا نوكت جرفالا
 نم نأ ءانعث نيرشع ىلأ نيرشعو ةعبس يددع نيب ةرس

 ام لام اذه نيدولوملا ةيككل واسم ريغ هئكلو رثكا ءاسنلا نم توب

 رازم ينبو اينما ةيريدمب الثم يل برض مث نبعم همالك نم هتعف
 سم ناك دم رصانلا كلما نب نابعش فرشثالا كلللا نا لاقف
 كلذ ناكو ةيريدملا ىرق عيمجو اينما لها دعو هلك رصم رطق
 ددعلا نم ابيرق ةيريدملا كلت يلاها دجوف رشع ةسمخو ةئافاث ةنس

 اهمال اجو ىاق ةنوذلل كلت ردع نبح رفا ةئدعو يذلا
 هر تسال تولت ىف تئافانو.انلا مع ةستارطالاة رعاك

 ةناماتو نينل ا: ارتكب :٠ نيفيو ةنتم قب ةثاعشسو اهل اوشع ةنيجتو

 نيثالثوةثالثو ةثاتسو افلإو ةلزن نيرشعو ثالث يف نيرشعو داو
 نارا اذا نوتالثون هس لاذ عريرغف اهيل نينالك وفنان ف
 لاجرلا ددع نمرثكا ءاسنلا ددع لعجيو الجر نوسهخو ةعبرإو
 نينثأ ءاسنلا حوهج نوكي كيراحتا كلذ لع تلد اكانلاردقب

 نم ةيريدملا يلاها عيج نوكيف نيسفخو ةئاعبسو اَنلا نيسفخو
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 <ا/ال/

 دالب غي راج هنا انضرف ولف يناسنالا عونلا ةدايز وه ان جاوزلا
 ىأ قرشملا ضرأ يف بارخلا لصحل برغملا دالبب يف هنايربك قرشلا .

 انوروا يف نييدولوملا ناف اهلها برغملا دالب تعسو الل سكعلا
 كانا ةنسفا ث انآ مركك ىزقلا ف ترديللاو رود ماكا
 ةئام ةبشك .ابب ؛نيديلولا روكذلا للا ةلدمرادبالأ قضراي وحول

 اًروغتصر كنانالا ني كل انه ترين يب ناك نار انس تن للا

 نس علب نب لداعنلا يف ةربعلا ناف روكذلا نم توي نم رثكأ
 اهنرف ضرأاق ثانالا نع ريكذلاةدايو امو نيعوتلا نم غولبلا

 ةدايز نافزيراب فالخب ءازج رشع ةسيخ نم وزج يف موهعل لع

 ءازج نيرشعو ةعبس نم ءوزج اهب ثانالا نع روك ذلا نيدولوما

 يددع نبب ةيضا اك تدانإلا كا روك دل نفود ةبسن ةردنول قو

 ةبسك.ايلاطيا دالب نم يلوبان ةنيدم يفو رشع ةيناثو رشع ةعسن
 اهرواج امو كنهفلا دالب يفو نيرشعو دحإو ىلا نيرشعو نينثا

 لوق درب كلذ سيلو نيرشعو نينثا ىلا نيرشعو ةثالث ةبسك
 ةنس ةئام نم وحن يف تاهجلا هذه دادعت تان عيمبجب تباث هلك لب

 اهذام تالا ني رتك يزور دقلم كل ع س١

 مثدنع ةعيبطلا نوناقف قرشلا دالبو ةبونلا دالبو رصم ضرأ
 نم رثكا ةدج اضانالا :نم دوليملا نال اديحام نكح لجح
 يقو ةيلزأ ةدأراو دن هذهو نم دلل ددع نئردغروكذلا



 هالك

 يلا الا ناسنالل لع , نهنيب ةعيدبلا نهنم ةليمحلا تلاقف
 اهل تلتف نيتتثا نيب ستي فيكو دحإو يث ريغ ىوبي الف دحإو

 نم تاذبتي ةراسالا بلق. قلعت ول هاف .لاجلا نما لاح لود
 تبثل الف ماهو اهب علوتو ةفلالا نم نوكي ام دشثا اهلاو تاوذلا
 ةريصق ىلعتلا ةدم تضقلا قم لب ماودلا ىلع ةفصلا هذه هل

 انأ نظاو هيف هريغ نكس هب قلع اع بلقلا ىلختو ةليوط وا تناك
 نركب ةبيج نحال نيادلا لك يدل ةلاطتع انرجيل ادكمات ول

 لجرلا دجو ول انعرش نوناق ينف نيرخأ نود اقلخ الو ىرخأ
 0 00 0م ةهارك هبلقب

 و ةهاركلا ملا نم لك صلختيو اهفرافي نأ هنم بلطت وأ اهتصع
 0 ابامت هيحاص نيني ادد ال 5 د
 دق ينثداحت نمل تلاقو يلوق نم لزنلا همام اديان ا ينخأج
 اجله راك كلذ دعب لكتن لو تلج ةبحت ١ يرصملا كمزلا

 اكاد محو أد اعاطو يل مجرتملا وهو انعم يزيلكنالا

 0-2 نط لاق نا همالك نم تيبف ذنف يتبح يوقي
 تناك .اهنم ةعقت تنكس ةما لكو اطاوحا ف اهضعبل ةفلاخم

 ا ا اهماظن
 ةرارحلاو هايملاو تابنلاو .:راوبحلا نم اهيف امو عاقبلا نيب امفأوتو
 نم دوصفملا ناف اًضياو كيذ ريغو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو



 4ا/ه 5

 نيو جالولا ريو كيت هدم دنا لتي نا نب لدا سل
 جاوزلل اًوناق كانه نا نظنأ ةكرنلا مسق دنع اًضوصخ هتام دعب
 هخلإو_قروناق نسسحا 0 يذلإ نونانل ا نه نحب

 ئلنكملا انرومال ربدملا قلاخلا نوناق هناف ءارغلا انتعيرش نوناق ٠
 مهلع نوبرقملا نوربطملا نولسرملا ءايبنالا هب اج دقو انقزرب
 ةاضنتب ريسلا انيلع بجي لسرلا هب ءاج ام لكو مالسلاو ةالصلا
 00 ىدعتو عرشلا فلاخ نمو صقت الو هيف ةدايز ريغ 2

 ىلا قليلا هيلع ىع ليغإ نعرف احا د بيرل

 وسي الو هتعيرش ضتقم ىلع بقاعي هناف ىموم ةيروت يدوب
 نراف ةعيرشلا هب تدرو ام كرتيو هلقع ضن ريسي نأ دحال

 ىه نم يئاسنالا عونلا يف سيل اضيإو ءاطخلل لحم ناسنالا لقع
 فالملا نم هأرن امف هللو مالسلإو ةالصلا مهلع ءايبنالا نم الفقع رفوأ
 انعلطا ولو انلوقع اهكردت ال ةيفخ ةمكح عيرشنلا دنع عئارشلا نيب

 دنع عقو ىتح ناطيشلا هلّوس ام انكرتو قحأ ىلا انعجرل اهيلع
 يذلاب لابلا لاغتشأ امأو ناسحتسإو لوبق عقوم لوقعلا ضعب

 جيقتلإو. نيسحتلا اهجو نسحي الف تارضلا تاعزانم نم لصحي
 الق نم نئبعلا ص ختم وهو ةدحاو رمل هل نم كانه نركي دق
 ايئدلا موه نم ا هللا لعج سفن لكف اهيبسب ركفلا شوشم
 تاجوز نوب قفاوتلا لصحي دقو اهردق ىلع ابيصن اهضوظحو
 لأْلا نسحيو لاحأ لظعبو
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 0 ل ملا لاف ا ىع بورق
 لهوال ماجوزتم أ يناس قيليامب اهتبجاف يتوخأو يتدلإو نعو اندنع
 يدلاو امأو جوزتا لف انأ اما اط تلقف ال ما كما ريغ هعم كدلإو

 - قد عكر كاجول لرد لو تملا: رش نال

 فنيلسمللا نم ريثك اط تلقف ٠ ءاسنلا ددعت نوبحب نييقرشللا نأ

 ضرعن دق امو 00 ا

 الا منيل اهذتع عرشلاو هتان ددبعي نأ ىلا هئيق بابس سأ ناسنالل

 3 ناك او هدرطسآلل نابل كل ايو عر نع ارا
 يننقي نأ ىنغلا نكي رذئقيح تلاقو ةيجمنم ءاسنلا ىرحا تكيف
 000 ل د

 ةشيعم نوكت فيكو اذكه اهئاسنب عنصت ةدلب ياف اهريغ نع لضف
 مهاسن كرا يف كشالو 1 مرح الابن هادا
 ةدحإو لك ناو نهسفنا يف نماكلا ظيغلا لا نم ريفز نمل عطقتتي ال

 اهديس وأ اهجوزب ىظحت اهب اهلعنت ىرخالا نم 'ةصرف تزبتنأ
 رسيال قسنلا اذه ىلع. ةلئاءع بحاص ناك اذا هنأ نظ|و اهنود

 نهضعب عم نهيواعد يف هنليلو هموي يضقيو هرظان قوري الو هرطاخ

 هلامو هسفن ىلع نمأي ال امبرو اكح ةراتو اصخ نوكي ةرانف هعمو
 اشنموه يذلا حالطصالا اذه نم ببملا لك ب هتلاف هنلئاع نم
 فكبيبو ةنيب لصحي ام ناف ةتوم دعبو ناسنالا ةايح يف داسفلا



 نفل

 نو: اغلأو ةسداعلا ةرماسملا

 تاجوزلا ددعل ْ

 هتفرغ خلا لخدو هبحاص لك ىبحن اكس لحم الصو مث
 قتح مانو هشارف لخد مث ةيعدأ ضعب أرقو هتالص ىلصو .أضوتف

 دعب هينا سلجو هيلع هدلو لخد همون نم ظقينسا الف حابصلا
 ايكذا مءاف ةليللا سلجم لهأ انسنا دق هدلإو هل لاق مث هيدي ليي
 ام يناف لزنمللا ةبحاصب سنالا ةياغ يف تنك كلنا نظإو ءافرظ

 رظنلا قدحت انايحا تنكو ابثيدح تللم كتيأر الو كتقراف اهتبأر

 قرطإو مستو هفرط ناهرب ضغف كلذك نهو اهئابحإوص وحن
 نا دب. ال متيدح هيلع راد يذلا ام هدلإو هل لافف لكتب ملو هسار

 ى ١
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 " دابعلا ءالضف سرامو اندالب نم ريك يف حاس هنا دب الو بدالا

 > نكمت ام نكمت ىتح
 نينس ةدم رصمب ماقأ هنأ يل ىكح هناف عن يزيلكنالا لاقف

 لرتو برجل قارع ب انرما مث ةدم ةدجب ماقإو زابحتا ىلا هجوتو

 تخت نكسو مهلا قارعوحت بهذ من دالبلا كلت حاسو دادغب

 فطنقإو تارم هنم ىنحن معلا بلطل ناك كلذ لكو سراف كلم
 ةرهش اف هلو الأ ةعقب اهنم كرتي لف ابوروا دالب اماو تارهز

 ل د لك ترسل مح
 لدا قالا. نم لئاضنلا راح هيرغت ةدم فو اهيباطل نف لك ر اعز
 عاوجالا رخك ىتم هروغ ربستسو لثثامالا ةرشاعم نم راقولا ىستكاو
 ةنلالا قئالع تدكأتو
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 يلع قرش نا اجاونلل لجرلا كلذ لاقف مابجالاب
 ىلأ رضح نأب هذعوو 0 هل رذنعاف ةلباقل | ةليللأ ريشلا اةرضحيو

 ىلا ارو رانا لك فرصنإو اهلج يلا الق د
 هلخادام ريشا بلق نع بهذو سانلا لثاماأ نم هأر نم 3

 نماحا. هقرعتو ا فسأ انف د هب هعنذنص نسح

 رورس ةليللا تيلع دقو 0 0 ل

 بح ىلا بذجنا هناف مره لجرلا امسال مترضحب هب انعمتجا نم

 الاذهو كلذ يف يئاجر هز كي دلل كرد بجأولا نف هتيلكب
 هذه رايخ نمو ابدأ اذ الع تفولا ادهريهاشم نم هنأف هتفرعمب نان

 تداخل ةفرعهو ىتش مولع 2 ةديدع فئات هلو ايس ابسح 0

 ءايلع نم ادودعم ةيقرشملا ةيعمجلا سيئر هنوك نع الضف ةددعنم

 لثم ةفرعم نأ 0 7 3 00 ءاضعا نمو اكيرمأو 9

 00 هنهذ دقوتو 5 0 هلحيرق 00

 ةبلغ عم وه لاق ممولع يف هتار فيكو يزيلكتالا لاقف
 يف ةخعار مدق وذ ةيبرعلا ظافلالا ضعبل ىتطنلا يف هيلع ةيبنحلا



 4ع

 اهجوز نيبو اهنيب '|و اهنيي نع هتسلجأ ماعطلا رضخالوو امهلكل

 توا استيو دكا فارطا نويذاجتيو ماعطلا نولوانت ]وذخأ م 1

 يم رادو نواجنلا ىلإ يحرم ملعطلا فر نع لباب افاعبأ
 هياع تونحا امو رصم صوصخب ثيدحو ممدق لك يف ثيدحما

 اهرطق ل ادنعإو اهضرأ ةيوصخو رصعلا اذه فو ايدق نسايلا نم
 ب فرصت نمو نيثدحلاو ءامدقلا نم اهنكس نمو اهتاوه ءافصو

 لوالإو رخاوالا يف لودلا لوادتو نيرخالاو نيلوالا نم اهرمأ

 نيرضاحلا ةلبج نم ناكو نحنإو خلا نم نمز لك اهرونعأ امو
 نيرضاحلا ىدل 0 ةلالحإو راقولا هيلع نيعبسلا زهان دق لجر

 ربظف ةيبرعلا ةغللا ايف ن 0 ا مهدنع مالكلا عوهسم
 ىأر هنال م فراعمل 0 هنأ همالك نم.زشلل

 "بالا ردات برعلا ر 0 هقفلاو ةيبرعلا ةغللا همالك بلاغ

 اهجزي ءاغلبلا مالك بختمو دئاصنلا ررغ نمريثكل اظفاح هأرو

 الاه انتج هك تفلطل لطب راهو تافوظمم ضارب
 نم برطو بلا لك كلذ نم خيشلا بيعف شرفالا مالك نم
 مم لخدو .ماقملا ميشن |و مالكلا منيب لاطف برطلا لك هتمدانم

 اوضاخو ع 1 كت تم مج | نورضاخ ]و او يزيلكنالا

 رضاوح إو يداوبلا ثداوحو لضف 7 لوضفمو لزهو دج نيب
 *اجو فاصنتالا نم ليللا برق نأ ىلا رضاوحنأو ا

 اودعاوتو نورضاح او زيسلا مأقو يزيلكنالا نذاتساف تلا نإوا
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 نيرشع اهولعج ةنيدملا اومسق اليو طيحلاب يبهتتو اهب ةلصنح دلبلا
 رفولل اب ىتسي لوالاف هيف ناكم ربشأ مساب طخ لك اومسو اطخ

 ديما يل ليمانلاب ثلاقلاو ةنيتبلاب ينانلاو هن رفوللا ةلرنم نوجسول
 اذكمو ةظفاحلاب عإرلاو

 يزيلكتالا قرطف ناكم ىدل !ولزنف 00 ةهر ضد

 بحرتلاب مهباق لزاملا بحاصب اذاو اولخدو باوبلا هتف هباب

 شوقنم شرفلا نسحأب شورفم عستم مظع ناويد وحن ممامأ راسو
 شوقتملا قرولاب ةهج كلك نم هطئاحو نعل نسحأب هفقس

 رظانلا رسي ام ةعنصلا بئارغو مدرلا بئاجع نم هيفو بهذلاب

 ير بلاوق © ةعرتم وربي تساخ سا 'ش

 نرولكت ملك ةيقرشلا 2 ةيعمجلا بابرا نم ةثالث كانه ناكو

 عم لزنملا ةبحاص كلذكو ةيقرشملا تاغللا نم اهريغو ةيبرعلاب

 نيليلل نم لزللل بحاض برقة لح ترام بملأ نين نا
 00 دتكأه 0 | يف ويشلا ةجردب نيرضاخحلا فرع

 هوسناو مطسو :وسلجإو هولجإو هل اوماقق ةيبرعلا يف هنحاصفو
 لح نامت كرا دي لل امال

 را 0 1 1 نا !

 نراكف هلاكو هبدا لزنملا ةحاص بيغاف تمصلارينك تمسلا
 مجرتملا وه ناكف امنم ابرق يزيلكنالا ناكو .هعم اهثيدح بلغا
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 منم بهذف هيلع مهأر رقتسأ كلم يأر تحت |وراسو دحإو نوناق
 دبر ان امن كحذت ةلقا ل ارحالا تدخاو عابطلا انج

 عظم راص هتئاتمو هعافتراو هتوقو ءانبلا ةبالص مهب لج ناك نا
 ير ندم وللا كر دساعز تزرع نيس ىلإ ةرظ
 نادعبو هأرت ام ىلا مئانب لصو ىتح اهفرخز يف نولاغتيو موكامأ
 رواق ل كلما م ىلا منزلا ئادحا عكعال نك
 باوبالا عيمج نم نولخديو اهتاموح يف موحتو اهتاقرط يف ىرت اك
 0 نمز لكف باج الو عنم ريغ نم

 يرليوتلا يارس لحم ىرتشا لوالا اوسنرف كلملا نمز قو
 هتدلا او ترتشإو يرصم نادف ةئام نر ل غلبي ءاضف اكو

 فال كالرلا كرياف ادي لو ا العاج كو زواج
 لك راصو كولملا اههكس تقولا كاذ نمو سدمود يرام تقو

 يأرسب ةلصتمرمالا لوا نم نكت مو اًنيش اهيلا فيضي كلم
 يرتشت كولملا تراصف يللاهالل تودِبَو ءاضف امنيب ناك لبرفوللا
 اذه لصي و يارسلا نمض اهنولخديو اًنيشف ايش تويبلا هذه
 روطاربما ثلانلا نويلبان ةدم الا نالا اهأرت ينلا ةئيملا ىلا ناكل

 املبق نس اهريغو بيليف زيولو لوالا نويلبان ن 0 قينيسنرتلا

 كلذ يف اوفرصو يأرسلا نمخ اهولخدإو تويبلا نم اريثك |ورتشأ
 لاملا نم ةهسج غلابم

 قرط عيبجو أطسو رفوللا يأرس تربلعا ةنيدملا ميسف يثو
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 بيرغلا .مسرلا نه كانه امرظنل تئش نأ انبهذ هيف كت يذلا

 عضولا ةعيدبلا روصلاو عنصلا
 ىلع يث اهيف ىقي ال ايندلا هذه نا هللا ناجس نشلا لاف

 دسار هاعتلا نمامييصن كانو انفي ال لب درج

 امدجو رايدلا ىلع تررم اذأو

 دعستو لاجرلا ىتشت ا ىتشت
 ينابْملاو قئادحلا هذه ناف ذاتسالا اهيا تقدص يزيلكتالا لاقف

 ءادلا اهيف نزخي 5 كلذ لبق تناك ةموقلا قرطلاو ةيلاعلا

 نرقلا يف هنا مث بارخلا رظنم نرم جتا اهرظنم ناكو خاسوالاو
 فقس هب نوطغي يذلا راخلا لماعل الحم تراص رشع ثاانلا

 ةيارس نكست كاذ ذا كوللا تناكو راطمالا نم اه ةياقو لزاخلا

 تناك لب نال يف اكرهاظلا ةفرخزم رذتتقو نكت مل نكلو رفوللا
 ةقيع ةعستم قدانخ هيلإوحو روسلا يلاع ريدتسم جرب نع ةرابع
 اقوا يف لسالسلاب اهعوعفري رطانق ةظسإوب الا اهرؤدع نكت ال
 ةيواستوفلا .ةمالآ .بزحت يفك ببنم .تقولا كلذ يثو ةمؤلعم
 ةهه تناكف عطقتت ال نتف مي تناك ممللو مضعبل متوادعو

 اوناكف ممسفنا ىلع ةظفاحلاو ادعالا عقو بوخا رمال ةفورصم كولملا

 نرتنلا تدهو فوخلا عفترا مث ةفرخزلإو ةنيزلا رماب نولغتشيال
 ثدحتإو موز تالدزاف داحتالا قئالع تيوقو بولقلا تنّمطإو

 معةموكح طبضي راصو دحإو لجر مناك أوراصف مةهيجوو معتيلك
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 عضاولا نأ نولوقي عالطالا لهأ نا هل لاقف اهوبإو اهنا هناك هبيجي
 كايداملبإو .ةريفكلا تاعرقل ا بحاض ربكالا نهار ةلسلا هقط
 سيرا اهعضي موكل ناكل شياو. ىارمل ومالا دال. "نيب
 كلملا تح اهيلارظنلاو جورخلا نع دحا فلختي ملف اًهوهشم اموي

 نعو اهرب نع ثمبلا اولاطإو اهركذب نويزيرابلا جلو هتلئاعو
 يو تعطق هنم يذلا عونلاو تعبر مدمز يف نريذلا كوللل
 نامزلا بيجاعا نم نالا: ىلا مثدنع

 ةيارس ىأرف جشلا رظنف تاهجلا ىدحأ ]ولصو ىتح ]وراس مث
 ةدعا نيب لخلا ةردانلا لكايطلاو لكشلا ةبيبملا روصلاب تلحت دق
 ةيراسعم اما يق ةيارسلا تاهيجو عينج ةعسأق عافتر الإ ةقتهاش رجلا نم

 اذه ام خيشلا لاقف نوشف# حالسلاب سرح 3 ىلعو عالضالا
 ةغيفرلا ةذعالا هذه امو ربنا نمنح رظنلا بينغ ارا يذلا ناكلا
 سيشرتلا كولم. نكم اذه :يزيلكتألا لاق مدا لكايشأو

 لحم لصالا يف ظفللا اذه ىنعمو يرليوتلا يارس هل لاقيو نالا
 :ءادسنم بتغذاو مالا عبق اني لبق كللذك ناك دقو كتولقلا برض

 اضيا كولد اًنكسم يرايونلا ءانب لبق تناكر فوللا يارس هراوجبو
 . لكايطلاو موسرلل الحم نالآ تلعج مل

 يف ألا تت ال اهنا لاقف اهارن نأ نالا نكي لهو ةيشلا لاقف

 هلخدي موسرو روص هلك ناكم اهبفو ةصوصخم تاقوإو ةنيعم مايأ

 مويلا *:اج اذاف مهتعانص ىلع مهرق لجال نوروصملاو نوشاقنلا
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 كلملا اذه مامأ ةبينه انبه فنث ترا كل له ذاتسالا اهيا هل
 ةنس فالا ةثالث هيف هاب دعب هكلم نع لوزعلا هلهال قراذلا
 ءامسلا ىلا اًعفترم !ًدوع ىأرف تفنلا مالكلا كلذ نيشلا عمس ايلف
 ربغو ىضم |هف هب عمس ل هلثم زيشلا رب لو رصبلا هرخا كرديال

 ةلسلا هل لاقي دوع اذه لاقف ىرا يذلا اذه ام يزيلكت الل لاقف

 ديحم ءادهاف جابحتا يلو رصقالا ءارعصن ناكو رصم نم هلصإو
 نوكيل ناديملا اذه يف هعضوو انه ىلا هلفتف رشاعلا لراشل امثاب يلع
 نامرلا رشف لأ 2

 لوقيوهو امنيب نم لسنا 00 اذإو كلذك 4 3
 ىلع هتاذب لاد نامزلا مه 'نذلا نيرلارات ني 0

 موقع ةنأزرو 0 ةرازغو ا ! ةوقو مردف 2 '

 أولصو ام ليلقلالا انلصو الو |وللع ام ل ١ هللاتو

 2 هيلع اوناك امو تيضالل ثيداحأ نع انئيتا ليل رثالا يخاف :

 0 مايإو لايلو ماوعإو تاونس كيلع رم دقف نينسلا كلت
 أر ام خيرات نع انل مصفاف نودتعملا هانجو نوملاظلا هلعف ام

 كرر ترف تان مدقتلا نمزلا يف مهيب ىرج اع برعإو مثالا نم
 ام ردق ثداوحلا نم رظنتو تشع أم ردق شيعن لبف لوالا ريغ
 مامإو فلخ نه ماخدزا يف نمانلا ىلرف يزيلكنالا تفملاف ترن

 نا ىلا قيرف يف سانلا كرتو هديب ذخإو قيرطلا ْيْشلل عسواف

 وهو بيجاعالا كلت نع هلّكسي ريشا راصو اهوبكرف ةبرعلا |ولصو
 1 ١
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 راكلا تاضايرلا هذه لبق متم توم نم دعو براتب
 دادعت ةداي زا ثيح نم ةميظع ةدئاف هذه يفف اهدعب توقع

 ددع ءدايزإ ةعبات هما ةورن رول ريخأ ديزي معدايزبو يل هال

 اهيفو هذه لثم نيدايمو قئادح اهجراخو ةدلبلا لخاد يفو ابلهأ

 تاروقانو :نرانولا لك اردص هب حرشني ام ناضيحلاو راهشالا نم

 مهراكفا ضيرتو سانلا حورتل لوعجم كلذ لك ةنيزلل لكابهو
 هزنتلا تقو

 قلخ اهلباق الا اهب ارم ةهج نم اف يزيلكنالو خيشلا راس من
 ينغلأو ريقحإو مهم هريمالا نيب ناسنالا قرقي ال دحاو يز يف ريزك

 - قود نيتاسنلا.ةيتحر تت ري  نوعيسل ال اوتاكو رشلاو

 اك انكم لالدلا ثابرا نم ةميجر ظافلاو ]انجل ءاعاتنو

 نسح دك هكاسونرانم ىلإ الصو ىتحا اراس مث ةهج لك نم 1

 اطاحم هدجوف امامإو افلخو الامثو اني هرصب تلا دق ناينبلا
 ةعونتم تاهيزبارد اهيلعو ميساقتلا ةنسح ءانبلا ةيلاع لزانب
 الو هرواحت نع اهنم دحاو جرخي ال ةفلخم نإولاب ةنولم لاكشالا

 ةنيزأ و قنورلا ةدايزب الأ ضعب نع اهضعب ثوافني الو هيلع ولعي
 موي هنأكو اويظع 0 قلخلاب ةحدزم قرطلا عيجج دجوو

 سبالملا نم دبا ىلعو حرفلا نم سانلا هوجو لع 8 1

 3 3 ا كلذ يف ركفتي خيشلا راصف

 0 مريغلو ةرات سانلل رظني ر كفلا يف اقرغتسم 5



 د ْ
 لاوحأو ةرهاقلا نع ئييشل | |اركذت كلل دنعف نهرفمأو | معابتإو تايبرفل

 معاكب ةرثكو ممسبالم ةساندو ةهمهذلا معابطو ةهيخولا اطافظأ

 نيل قو 1 لافطا د دئاوعو نيتل احلا نيب نراقو م مدانعو

 لافطالا ضلختل زيرابب يراحلاك نييرصملا لافطا ةيبرت نوكت

 تويب لخاد 00 و مهضيرت مدع ن ها ضارمالا 0

 ال 7 فلا أر امم هلاغتشاو دال . نأ مله

 قمم رأ َْق ةرخافلا 3 تاليا و مدي رع ن م رظي

 رظنلا نعم لافطا اهب ةهج نم برق 2 ةرضانلا هوجولا ٠

 فالخ ىلع تناك امر هل هتقفإوم نا هسفن يف موت هيأر نع جرخي

 قاف ةذخاوملا مدعو حامسلا تلبم وخرأ يبحاصأي لاقف هتبعر

 ثتررسو لداعغت ال ةوظح ل افطالا ءالوط يرظنب مويلا اذه تيظح

 ام عنف ةريثك امره ينع متيءور تلازاو لئامال اًرورس مهيءورب
 دادسلا 0 3 0 0 0

 0 ١ نم نييرصملا اناا ا

 ايفاص ولا اودجو اهلك اضيا مدن 4 نمو يزيلكتالا لاقف

 قأ ةره مويِلا 2 هزنتل أ تال 3 ىلا مولس 0 وأ مدالواب أوبهذي نأ

 ام ىلع اولصتتلل بتاكلا ىلا مخولسربف معبنب ىوقث نأ ىلا نيترم
 ملهالو مل نصمم هيف
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 ايس تناك يلا ةيظعلا ةربشلا هذه م 0 نم مارتحا ءاقإ مهلع

 موارتحاو معتبيهو موس ىفو معرئاد عاستإو مثردق ةعفر ف

 ةداعسلا رم هيف ام كلذ نم مل اشن ىتح مالا عيجج دنع

 أ وعدي ال للخلا نم هن دم ُْق لصح امو ىف ا مدقتلاو

 نكي مل همايا رشلا نم عقو ام ناف هل ةقحتسملا هتجرد نع هليزنت
 ياب هعنم ع ردق ولو ملعل اني زعللا نيدفل كلذ ذاب هل اذوبصتم

 مل ثدحأ هناف هلقع ةرازغ ىلع 0 .ورصق ام ةليح

 لاثمنلا اذه ميظعت ايدي ن مه يبني ناكف هب نورختاب ام

 1 هند اد ياك ااا احا
 ليم اط دجوي داكي ال ةنج اهودجوف ليصالا تقو ناكو ةيكولملا

 ةلتعم يبرلا :ةلضف# راجتالا ةرضنم راهنالا ةيراج راهزالا ةريثك

 نايشو لاجووإ ءاستو روج ملظع نيب ام ريتك قلخراهراصلا
 قتاع ىلع عيضر)اف عيضوو عضرو عيضرو ' مطف نيب ام لافطأو

 منمو تبهذ اميح اهعبتيو ةرك اهب برضي اصع هديب نم مه
 لخديو ةهابنلاو ةعرسلاب اهكرحب لايرغلا ردق ةراط هديب نم
 نوقوس نورخأو اهتكرح عطق مدع عم جرخبو ابطسو يف

 البح كلسع ضعبلاو مضعب اهبرضيف اصعب رطقلا ةفلتخم ثاراط

 ةدكك ل انا إو نمار. قو لوب هيعرت تبحت نم موت هذي
 ملاثتمأو مروص نسحو مادبا ةمالسو لافطالا ةفاظن عم عونتلا
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 تت 3 :

 ١ كا

42 

 تدم تيدا

 كل

 لوالا مايقلا نيح رصم ذخأ يذلا لوالا نويلبان لا يف اهأرت

 0 ايوروا ن ا

 ىلإ نيليه تنس ةريزج يف سبحو أ اًريسأ هذخ ىارقلا أ نا ىلا

 مذ ءانإ لجلال اهونفدو هتتج سيشرفلا 0 م تام قل

 عفادملا 3 هلا آلا ربح نم وهو :لاثمدلا اذه هل !وعفرو
 نموأرتم نوعبرأو ةثالث هعافتراو مثريغو نيبواسمنلا نم ةذوخامل
 هد ناكو ةلقلا ١١ العا ىل ىلا نوجرفنملا هنم دعصي قيض لس هلخأد

 روهشملارشع عبارلا زيول كلملا لات كلذ لبق لانبنللا اذه لحم .
 جوتلا نم ناصح قوف ناكو ضينالا ماخرلا نم ةدعاق ىلع ناكو

 هذه هلادام سخر 0 ةيواسنرفلا ةهالا مأيق لصح اهف

 لوزالا رفا ردص ارهع نياقا زيزل كلل مات را
 بيليق يول كللل, ةدم يف .نكلو هولزناف 1814 ةتس يق لاثيلا
 ادوهشم اموي هعضو موي ناكو هلحم عضوو كرت يذلا لاثمنلا لع

 ةنيدملا يلاهأ ن ه ه ريثكو تايالالا و كورلا ١ هيف ترضح

 تناكو هنلود لاجرو هصاوخ م اعف مسلط كلملا رضحو

 م 5

 م ا 6 0 موي يف هنت 3 دل
 بجاولا نهي ف للخلا نيلغسأ 11 بسج وي ل ذهو دحاو لاح
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 نوناهلاو ةسماخلا ةرماسملا

 فص و

 سراب ءاحنا ضعب

 هتتايد يف همزلي ام ت ادابعلا نم ىدإو هتفرغ ىلأ وييشلا ماقف

 ناهربب اذإو نمزلا نم ةهرب ثبلي لف سإالملا نم هيلع أم ريغ مث

 نووعدم اناف جورخل ايت ينبأي هدلأو هل لاقف رضح دق نيدلا

 يزيلكنالا ةفرغ ىلا اهجوت مث ريسي نمز يف هدلإو هرمأ ا ايبتف
 لبيع هلا ه٠, .اطاخ اناذيم ارلصو ن١ ىلإ هب راسو اهنكاق
 ضرش 1 01 .رادبلا اذه طيور ةلئاوم رخو ةللاش رو
 نيزبارد ةروصلا كلت لوحو ةطلبم ةعس طسو ةعبرم ةدعاق قوف
 هيلا نورظني يزيلكنالاو هدلوو نشل فقوف تاهجلا لك نم
 ينل ١ ةروصلا يزيلكنالا هل لاقف هالعا يف ةعوضوملا ةروصلا ىلإو
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 1 ةسايلا رومالا يف ةللا لوح ! عيج يق ربغت كلذب لصحت

 باوبإ اهبلع كلذ جت رصم ىلا رخالا للملا تظقيتت ةدلل هذه يو

 مهضرا ةيوصخو مقذح نم كلذ لبق اهلها ناكو بئاصلا
 تئاظولا تايوإو لسا تنك و ممجاح نع ديزي ام ىلع نيلصحت
 كاذ ذأ تامولعملا ةرئاد تناك كلذبف ةمات ةعسو ةهظع ةينغ يف

 لدعلا 1 :راكف ةيلذغ نيئاوقب ةمظننم ةميكحلا ةرادإو ةعستم
 هرقل 6 نانا لك سأر ىرئا شم صرارلو لس

 رخالا عاقبلا ناكس فالخب ةرشع ةنمانلا ةلئاعلا رخا ىلا سينم

 فزا دقو لوصو هلحاس ىلا سيلو لوطي ثم اذه يف مالكلاو
 تاهج ضعب يف هزننلاب ركفلا جيرتو ءاوللا ريغن نا انمزليو تقولا

 ا م 2 م
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 عيمجلا لصأ ناف نيناوتلا ضعبو ةباتكلا فورح يف نيبنيصلل
 ريع ندب رولا ىو ديالا رشا كلاذ نلبس لاو

 نيعتمم نييلبابل اك |وناكو عطقتت ال اهلها نيب ةوادعلا تناك لباب
 انما نوقلطي !وناكو ةنسح تارث اهنم نيفطتتم فراعملا ضايرب

 هذه لفا نأ كلش الو ةنيعم عضاوم ىلع مالسلا هيلع حون دالوا
 دنع يب هنأ دب ال لب ليلق نمز يف ةجردلا كلت غلبت مل ندملا

 نكلو نافوطلا دعب ايفراثالا نمرهظ ام مهم ربظ ىثح ملعلاو
 نافوظلا ةئداح نا ىلع لدي ام نيينبصلا يخرْوُم ضعب مالك يف
 ببسلا اف كلذك ناك اذا لبق ناف راثالا نم مالل ام عيمج تلازا

 دنع راوطالا دئاوملاو ىالخالا ىتح نوننلاو ميلعلا ءاقب يف
 نم اهأ عم ةسدخلا مهتك قو ةليوطلا نورفلا هذه نييرصملا

 اهريغ نيبو اهنيب نكي لو نيوارحص نيب ةرصخم مالا يقاب نع
 كقاوق بيلا ىل كلذ نك ةيلبم اطافلضرال لئاهخلاو لايسنا
 اوغاضإو بارغالا تلخدل ايلا وصولا ]مس ول هنال ابيب بفراعلا

 سيرتسزس تاحوتف ناف نيلوالا مابأ نع هوثرو امو متامولعم
 مع ةديعبلا مالا نم ريثكب نيبرصملا طالدخا اهيلع بترت ربكالا

 ادق اهضرأ أ( ديعتمب 'اهرايشلا اهله ايه .اهيرولل يلا يرمالاو
 اهيل رطل, اهيككيم اهيف. سانتا |. وم وهتك ةيخر اللا كلل



 : ؟هاز/

 رييادوسلا نيب ةيناتماال هنالاريك ءاطح كاسح دس

 ناجيسلا لب. .معفل ىفاالو معاينعا يال السل نايف نب
 اموه لفعلا هلبتي يذلاو نالأ هيلع مه ام ىلع نامزلا مدق نم
 اوبن نم نأ نم برعلا بتك يف 20 1 هوقركذ

 دب الف ضرالا نم ةعنترملا ةهجلا نب اوناك قرغلا نم

 ل ناك مضعبو اهم نا

 ضرا تراصف فاق لابجو سوروت لابج 21 يق |وناك نيذلا

 تقرفتو ةددعتم قرف تجرخ اهنمو يرشبلا عونلا عبنم اهناك ايس
 اهرمثف ةيونلا ضرا ىلا بهذ نم مهمو اهترعو ضرالا تاهج يف
 رصم ضرأ ا يف تالالشلا ىلا اهيفرشتتإو

 لصا ىلع 2 ناك ةبونلا مسأ نأ روني ١ خرؤلا لوق امإو

 1-5 سأ ,ضصرا. نم نيتسلالا ضرا برت ةكاسلا ل

 وأ 0 ايسأ ناكس نييبونلا نم ناك ريشدزا ْن ١ طودوريه

 ببسب ةهجلا هذه لها عيمج ىلع قلطي ناك مسالا اذه نأ لاقي

 لا نكس لع يالا دس أف م نسنلا رس نس
 ا رييرسصملا نيب ةلصاحتا ةيباثملا كلذل ديقت اير الا 00

 .را لاقي نأ نم نام ال طوف ىلض شاد فييولاو
 نظلا ىلع بلغي يذلإو نافوطلا لبق ايسل ناكس نم عيمجلا لص

 5 ندم نإو ,نرنفلاو فراعملا ف اهادع نم لع ةماس 0١
 نييرصملا ءامدق ةهباشم يف ةبارغ ال نئيحو مدقتلا العا يف مثدنع

1 



 ش 46"

 0 آلا قطني ال هلثمو لكلا ىسوم نع هناف هبف بيرل
 ةينظ رومأ نم ا رودويود بهذم اضيأو يلع يش |

 0 ا ١ نم تبت
 000 ب بوتكملا امإو ةينخلا رارسالا نم اهيف هللا هعدوا

 هيلأ يحوأ مالسلا هيلع ىسوم 0 أهرمأ ةقيقحو اهنطاب ىلأ رظنلاب

 عايتنفا 0 رس كالا هل نك
 يا تال دلل ا دابعو ةيضاملا . :رامزالا رابخأ ثناك و اهلصأ

 دعي الأ رصمب دجوي ١ هناف رودويود فالخب ةبيقيقحلا اهتروص

 ماظملاو نتفلا يلإوت نم اهتحل ابب اهرختو اهولع ةجرد نع اهطاطخت
 ارك ا ين ملا رنا والا دع اهمال نان عل
 نيلبكم ناوملإو لذلا دوبق يفو نيلزان مثردق ةجرد نع اوناك
 ايندعتساد ديانا نيكد نأ تق اماداعلف معلا نيرجاه

 مخونظب هيف |وتنتو اهريغ ل ةينخلا 1 لاغتشالا
 يلا مهتامهت يف اوزغلاو مهارأبعت اوف ةدساكلا مماهوأو 0

 ائيش لهجلا لخدف اهريغو لكايملا فصو يف اهوليعتسي |وناك
 ّ مهارابع ثراصو ًايسنم ايسن ةقيقحلاب للعلا راصو ايف
 كلا اوال اهم نرمفلا دهب اردتم نشل ييرع
 1 موقع ىلع تميت قحأ ماقم لطابلا |وماقاو قدصلا لحم

 'ةلالضلا متاح ماهذا يف تششعو ةلاهجلا

 نادوس ينعي نويبونلا رصم ضرأ رع نم لوا نأ لاق نمو



 ةةو

 لكيلا كلذ ناسنالا ىأر اذاف :عاشلا لبحاك ةعفترم ةبلص ةيربخ
 ذاسفأ ىلع فساتو نزحو عزج كلذ دنع هل لصح رئبلاو ةبقلإ

 همده وأ هنم يش

 رخالاو مدآ ' تيشربق اهدحأ روبق رصم مارهأ نأ نولوقيو

 يذلا سيردا نرب يلاص ربق ثلانلاو ود اوهو سردأربق

 نونيزتيف لمحا جرب سمنلا لوخد موي هنوظعيو هيلا نوبسني
 بكاوكلا ة 0 كلفلا ع نا اضيا 1 ك انه نمو هيف نوداهتيو

 اهنمو أيس ا ضرأ نم هلصأو ايدق ناك مولعلا نم كلذل منزلي امو

 جون دالوا قرفت نيح دالبلا نم اهريغ ىلإو رصم ىلآ لقتنأ
 ناك ان لاثم ىلع ينابلا اهب اونو اهورمتو نافوطلا دعب ضرالاب

 نافوطلا لبق ايسأ يف
 نل مولعلا تابثا ىلع ةلدالا نم هتركذ ام يزيلكنالا لاقف

 بتتكلا نم يثو ةارودلا ينف حوضولا ةياغ يف نافوطلا لبق ناك
 اهتدبم نم ةنيلخلا ىلع اهيف ملكت نيح هناف كلذ ىلعلدي ام ةيدنلا

 نم لك راص ىتح نايبلا ةياغ هنبب ثداوحلا نم كلذ عبتي امو
 ىلا نيلوالا ثداوح نم ةثداح للك نايملاب لانش هللا لذ

 ندم نه رمل ال ةقاخع هيف ناك ماو انس نال كار
 هلفت ا نال محا هنأ الا اهرييدتو ةقلخلا ن ناش يف نييرصملا نع

 ناثوأو روص نذر ماهوإو تافارخ نع ةرابع ألا سبل رودويود

 قحوبف ةأروتلا يف ام امإو اهنم دوصقللا رسلا ةفرعم اهب لصحب ال
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 لما ضميركذو ماسلا ع داناد لك | لوقي

 00 ١ ةعسم هل ار ودم لكيم قيضاا دالب ىصقاب ن ١ حالطظالا

 ةبتلا ىلعاب نأ ليقو ناينبلا ةيل اع ناكرالا ةعبسم ةبق هلخاد

 كلذ اذ راطقأ ع 10 لبملا سار يلع ديزي رهوجلأ هبشي
 اص اذاف ةرهوجلا كلت ذخأ اولواج كولملا نم ةعامج نو لكيملا

 يتب اهذخا لواح نأو نيش رب ل :عرشأ ةرثع رادق اميين هني
 رادفملا اذه ىلا تهتناو اهريغو حامرلاك لاوطلا تالالا نرو

 هتقول تام لكيملا اذه نم يش مدط ضرعت نمو اهذخا يف ةليج
 رثب لكيملا اذه يفو ةيسيطانغملا رابالا عإونا نم تربد اهناكو
 هالعا راصو اهيف طقسي اش ىلع ناسالا بكا ىتم ملا ةعبسم

 لاقي مدق ملقي هيلع بوتكم قوطلا هبشرثبلا ف لوحو هلقنس
 اندلا جراتو تكلا نوم لبا عدو ارخ هذه دنه دنسلا مق هنأ

 هنم يتأي ايف نوكي امو رهدلا نم ئضم امق ناك امو هامنلا مللطو
 نسبتي الو لصياال ماعلا اذه بئاغر نئازخ ىلا اضيأ يدؤتو

 نف انيك هكحو انلع هلو امردقا هنريق تراس نم لل قام

 نعزجت نمو انازإو دق هنأ معيلف نزخلا اذه ىلا لوصولا ىلع ردق
 رثكأو ةكح ىوقاو اسأب هنم دشا انأ لعيلف انفصو ام ىلا لوضمولا

 ضرارتبلاو ةبنلاو لكيملا اذه اهيف ينل أ ضرالإو ةيارد عسوأو الع
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 مكسوفن يف رمالا نكيلو ثنحلا مهم متلءان 1 ميار
 لصني قطانو لدعي ماح مكبس رئارسلا ىلا مولكت ن

 ليطافلاو لبلاضالا اوضوافت ال لاخلا ع ويب اوين ال

 بضغلا دنع مكنم رديت الزملل او زيهلإو كا 0 0 ال

 هنا نيو طخ لثك نم ةيوغلاو مال كت رت را ل ]

 ورعان 0 هيلع بلغ دقف هسفن ربظأو 0

 اولحتو ةنيكسلاو راقولا كسفنا اودوعو ةنايدلا |وغتبإو ةمكحا
 ةازاجميف ايس ال |ولجمت الو روما يف إوورت ةليمحلا ةنسحلا بادالاب

 هلمحت الو عطقيلف ةركنم بكترإو ةطرف مكدحا نم نكي نأ بسلا
 مضتفي ايندلا يف هيلع ترتس نأ اهناف اه ةدواعملا ىلع اهنم ةمالسلا

 اذهو ٠ هأ ٠ ( نانليوط اهو ) نيدلا موي داهشالا سور ىلع اه
 ةرهاظ ةلالد هيفو نافوطلا لبق تناك نامزال بوسن مالكلا
 ةئاصلل نراكو رصعالا كلت يف ةمدقتم ثناك فراعملا نا ىلع

 بكاوكلا ل زن دنع تناك مثدايعاف اهنيظعي لكايهو دايعا

 يرلاو يرتشملاو لخز يف ةريخاو اهفرش تويب يف ةريخلا ةسمخا

 ريال كيو ةكب تي ايرظسي يلا لااا داعم ١
 0 ةروصلا لكيهو ةلبنسلا 00 هنوجحي نارح

 امأو 58 لحز لكي امإ او لكشلا ت تارودم هذهو سفنلا

 ريشا لكيم اإو ليت يلا لكي الو تلتف يلا لكي
 7 الكب امإو عيرم فوج هب ثلثث دراطع لكبه امإو عبرفلا
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 باتك مهو سيردإو تيش نع مهيد اوذخأ مغأ نومتزيو مالسلا

 ةعاجتل و قدصلاك قالخالا نساحم هيف تيش فت هنومسي
 اندنع نيخرؤملا دحا يدرولا نبا ركذ دقو لئاذرلا باننجإو
 يلزالا تنأ اهنمو ةالصلا ةفيكك ىبستو ىلوالا مح نم نيتفيحص
 تاسوسحل و تالوتتعملا تانوكملا عينج 4 ارمأو رم يذلا

 لوقعلا تازنت كنمو ةكئالملا بر ماوعلا يعارو اياربلا سيئر
 لكلا كلر لنا ىطاخا لوألا: بسلا :كنال ا ركرإلا يرالما ىلا
 عيبانيو * ءامسلا نيطالسربدم كردت الو دحنال يلا ةينادحولا كل

 لعافلا اهلك تاريخلاب رمالا كولملا كلم تنا ةرانالا متادلارونلا

 !اعلا رظنتي كزمربو تاقولخلا تبنت ةراشالاو يحولاب يش لكل
 كلمعسن يش لكل ةقباسلا ةيدقلا ةدعلا تنإو رونلا كنمو هرساب

 ىلا نآوأ لك فو نالا كنمعن قاقتسال اهتفوتو انسوفن يكزت نأ
 لك نم اضاع انا للخلا لد لك نع اذ اسم | هاظخال /ذنالا
 را كلشي فاخن كنمو مصتعن كلب |حارفأ اننازحا لدنو صر

 لكلا كنم اهب قطني الو اهيلا راشي يتلا كتظع دييختل انقفوت
 نيعبجا سانلا نيعمو نيملاعلا ءاجر تنإو لكلا رينتسي كبو

 00 هيخأ ةلماعم يف ركنم دح دحا نيرحي ال ةياثلا فو

 الو نييذاك هللاب اوفلحت ال ا مايإو هلثب لماعي

 ملوق نم من نوكي ىتح قدصلا |ودفعإو نيهبلاب هللا ىلع إويجت
 هركذ لج هللاب نيبذاكلا فيلحت يف اوعروتو كلذكال |و |متدقسي |.ف



 ١ه

 ثناكو ةعازخ بسنت هيلاو ةيلهاحلا يف هتيص رشتنإو زاجل كلم

 0-0( هموقب راسو ةعاطلا نسحأ هعبطت 7 برعلا

 ماشلا ضرأ نم ىقشمد لمع نم ءاقلبلا ةنيدم ىلا خد
 اهانزذتا يايا هذه 0 آسف مانصالا نودبعي موق ىأرف

 ل 3 را صال ل لكش ىلع

 بيصتساو 00 ىلع هلعجو ةكم ىلا هلقنف البه هوطعاف انص

 ةوباجاق اهتدابع ىلا سانلا اعد مث ةلئانو فاسا اهو نيرخا نيفص
 ةليبقل دو ناكف مص ةليبق لكل 0

 ةليبق ثوغيو ليذه ةليبق عاوسو لودنجلا ةموحم ناكو بلك

 ربح ضراب غالكلا يذ ةلييف رسنو نهلا نم لئابقو ذم

 افصلا ىلع ةلئانو فاسإو جرزخلإو سوالل تانمو شيرقل لبهو
 ثعبو مالسالا ءاج نأ ىلا امدابع ىلع برعلا ترمتسإو ةورملاو
 كلت نم دابعلا ذقتإو مانصالا رسكف مالسلاو ةالصلا هيلع ديحت

 .نينس ثالث لك يف سبكت ةيلهاحلا يف برغلا تناكو ماهوالا
 ةدايز ئسللا انأ هلوقب مهعف ان مذ دقو ةونيللا هيهستو اريش

0 

 ل 10 - 0 58 1 مدقا



 ا ل

 ماسجالا يف ةيولعلا بكاوكلا ريثأبل الاثم لاعفال نم كلذ

 رخآ برضبورئاطلا ماعلا يربط تاكرحلا نم برضبف ةينوكلا

 دجويو كرحتيو نكسيو ملاعلا هي ثدحي امرئاس كلذكو ترف
 دامج نم صقتيو ديزيو قرتفيو عيدجيو لصفنيو لضتيو مدغيو

 بكاوكلا تاكرخب ,قم وه اناق قطان ريغو قطان نإويحو تاننو

 هتلاخي رقما دحوملا مهم ف اوناكف اهتيلهاج ف برعلا امو ٍ

 بقاعيو عيطملا سفح أ نب نقوللاروشنلاو فخبلاب ىدصما

 يضاعلا

 ال هتداعأو ماعلا تود لئافلا قلاخنا ا منهو

 ا ني لسرلا لاسر 0

 م 0 و اسيل كر ولالا
 0 ينفر توي ايدلا كيلا اولاقو هلوق

 ىلا لام يف نونظي الا م نا 0 ا

 نم مهو عيت فل رككرلا هتيهيخس ىلع راملا يعقب ةينارصنلا و | ةيدوهيلا

 1 هذنع م عفشت اهناو هلل تانب اهنأ مرير ةكئاللل دبع ناك

 ام هو هناي تانلا هلل ولسا هلوقب موح هللا انربخأ ني ذل ا

 دبعك ديعولاو تا نموت اوبك 00
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 رهشوتم انب يذلا راهبوبلا عبارلا تيبلاو ةدرفنملاو ةعفارلإو ةبذاجلا
 هتثأدس يلي نم 0 0 ناسأرخ نم ل ةنيدج وهو
 هفادسصب يلو نم نا تقرا هل ا كولملا هظعت
 ناك كرت نب دلاخ نال ةكياربلا تيس كلذ نمو كيرلا لا

 ىهون ىرادع نساك تييلاو تيبلاذذه لع نك لف او

 ةرهزلا مسأ ىلع هاني كاحتفلا نراكو نبا دالب نم *اعنص ةنيدب
 ما ىلع يتلللا شراك ءاخب داش ناشر تس لايصال
 نم ةناغرف ةنيدب سمثلا وهو ةيوامسلا ماسجالا نم رظعالا ريدلل
 1 ءانب نيصلا دالبب وهو يلاعاي عباسلا تيبلإو ناسلرتخ نئادم

 كولم ضعب هانب انا ليقو حون نب ثفاي نب ليوعي نيروبعي
 ىوك عبس اهنم تيب لك يف ويب ةعبس هلعجن نامزلا 8

 نم ةعونصم ةعبسلا بكاركلا روص نم ةروص ةوك لك ءازاب

 دالب يف هنورسي رس لكيم اذه يف ملو اهعاونا فالدخأ ىلع رهاوجلا

 خم ثدحي اب اهاعفإو ةيوادسلا ماسجالا لاصا هب نومأعي نيصلا
 ميرال نس هطيخر روس وعر لاالار جارت سا

 كيد عئاطلا تاكرح بح, لع كرت بيست ع
 مسنل| يف هتاكرح ثلاوتو هلاعفا تلصنا اذاف تاكرحلا نم ايورض

 هسأر رخابو رئاط حانج ربظي تاكرحلا نم برضبف ةروص تربظ

 دارم بسح ىلع 4 ىتح كلذك لازي الف هالجر رخابو
 خا عناصلا هئدحي امو جسشلا ةلاب مسيربلا لاصنا اولعيش عناصلا

1" 
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 هاكتلا نم مهف ناك نم ضعب مرمأ رتاوسلا نم وجا يف ضرعي
 امانصا اوذختاف اهلاكشإو افروص ىلع ليثامتو امانصا ا |ولعجي نا

 منم قيرف لك ذخاو ةروهشملا ةعبسلا بكاوكلا ددعب ليثاقو
 مهنأ مم انظ رخالا هبرقي ام فالخ انابرق هل برقيو اًيكوك عي

 ةيولعلا ماسجالا مل تكرحت مانصالا نم |وروص ام وع اذا

 اومسو الكيهو انيب 0 لك أونبو نوديري ام لك ف معدعأسو
 مارحلا تيبلا نأ ىلا موق بهذ يح لكيكلا ءامساب لكايطلا كلت

 00 أو ءاقبلا هناش نمو لحز تيب هنال رهدلا نور لك ضع انأ

 هلا رمال ىلع اهسفن مانصالا |ودبع دهعلا ميلع لاطامل مغ
 0 7 فرب ربط ىف كلذك هيلز بكوكلا داع ازا

 اا دالب ىلإ مث دنسلا ىلآ هنم جرخت دنْللا ضراب هروهظ
 سراف ضرأ ىنأو لوسر هنأ زو ًأبنتف نامرك لخد مث ناتسلباز

 بهاذم ربظأ نم لوا وهو سراف كلم ثروببط كلم لئاوأ يف
 نم الع اب لاغتشالاو ماعلا اذه يف دهزلاب سانلا رماف ةئباصلا

 نم لوأ هنأ مهضفعب لاقو سوفنلا ءدب كانه نم نأ ماراد او ماوعلا

 هدعب قرتفأ 1 بكاوكلاو سمشلا ءوض هبشت اهنا لاقورانلا ٍظع

 نا ايلاف ا ام مخم قيرف لك ظعف هعبت 1
 0 ىلع ةذدتلا هيل ةعبسلا توببلأ لوأ مارحلا تيبل

 ل دس لج سأر 0 سرام يناثلا تيبلأو -
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 اذ نويبعم ةئام صر اك لع ين ءاللا ن ١ ةيرونلا يف عباسلا

 هلوخد نإو لبا ىلع اهرارقتسا ىلا ةنيفسلا ا كلذو

 ىلع اهرارقتسإو يئانلا رهشلا نم رشع عباسلا ميلا يف نراك اهيف
 ريح ةدلا نوكتف عباسلا رهشلا نمر شع عباسلا مويلا يف لبحلا

 اذه عر يسم رزبعلا واني نونالن ريدلا لرابتش رول
 يلع لدي اذهو 2 نيتسو ةئامالث اهءايا ددعو ةيسمث ةنسلا نحت

 اير تفرد و لسقلا ةكرخ ةفرعم مثدنع ناك نيمدقالا ىلا

 ةفرعم مل ناك مما كلذ نم ملعيف اهتكرحل ةبسنلاب ةعرسو ءاطب

 كلفلا لع
 هللا نر ريتك نأ خيراولا بتك يف تيأر ثلا لاقف

 ةكئالملا ناو 00 0 :اك مهريغو نيصلاو

 ءامسلااب 3 0 ىلاعت هللا نإو ةفلدخم رادقا اهل ماسجا
 يرابلا ةروص ىلع ةفلاخم مانصأو 0 ذاذكتا ىلا كلذ ماعدف

 هللاب مدنع اهببشل روذنلاو نييإرقلا اط نوبرقي |ون 0

 مواكح 0 ىتح نامزلا نم ةدم كلذ ىلع اوماقإو هتكئالمو
 اهعإو هللا ىلإ ةيئرللا ءاسجلالا ييرقا بكاركلاو كالفالا نا ل

 امك ناو هللا 00 ةقطابا ةيح

 ىلع بكايكلا هب يرخت امردق ىلع وه انأ ماعلا اذه يف ثدحي
 ارهد كلذ ىلع اونكمو نيبرقلا ا |ويرقو اهومظعف هللا رمأ ىضنتم
 ا ليللا تاقوا ضعب ينو راهنلا ني ىنخت بكاوكلا ادار انف
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 راسل راصق حونونب قرفتف مهتسلا تلبلبت ليلق نمزي نافوطلا
 هدالوإو ماخلو دنطا ل كلذ ف امو سرافو قارعلا هحالدإو

 صقالا برغلا لا م كاذكر ليلا لعايصم ب 4 قرم

 كلذ يفو نيصلا ةهج ىلا اقرشم زرخلا رجب يلي ام هدلوو تفايلو

 0 م ولف ايعش نيعيسو نينثأ 2 دلو بوععسش تناك تقول

 نف راجح الا جضووا ةسدنملاو 0 ا
 يذلا ولعلا ني هلعجل مزلي ذأ ءانبلا كلذ لثم اوني نا مل نب
 الم ع ناك دورغا ناف 0 0 دعاوقو لوصأ هل هوردق

 كال 1 د تر متار اني قول الداومل لع ا ككاعقلا لق نذ
 لسر م ناكو ةظعم عئارشو ةرظنم نيناوق 0 ْ اك تاقو 01

 |و رتغأ ىتح ةهظع ةورن يوذ | اوناك مها نب الن | ةعاط نبأ ميدهت

 نايغط كيهانؤأ اروزو 0 ءايبنالا 0 أولعجو | را كلذب

 ن 6 هلك اذه كلا الف 00 هربجتو هيغبو هلظو دورفلا

 هلع سايس 0 ني درو دقف اهرادتفو ةنسلاو اهناسأو

 ضراب تسرو بجر نرم تضمه رشعل ةنيفسلا بك مالسلا

 را ل مرا نم نيب رشعل ىدوتحلا ىلع لصوملا

 مولعلا نأ ىلع ةعطاس نيهاريو ةعطاق ةلدا هذه لكف لايل رشعو
 كانوا رق درع 5 فراح

 بالا نم نيرشملاو ةعبارلا ةيالا ف تيأر يريكنالا لاقت
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 مولعلاو فراعملا عيمجل نولقانلا مهاف رصم نم ةيلبقلا'ةهجلاب اوناك

 قرغلا نم نيجانلا ايس ا مدادجأ نع نويرصملا اهترو يلا
 نم ءابالا اهتري سسقلا ةفئاط دنع ةظوفحم فراعمل اعلا هذه ثناكف

 ناب ريبخ تنإو ليدبت الو ربيغت ريغ نم ليج دعب اليج.:ابالا
 ةرهغسم قئاقح فشك ف دهجلا ةدايزو اهرئاد عاستإو مولعلا مدقق

 ةموكحلا لبق نم تادعاسملا نع الضف ماعلا كارةشالاب نوكي اف
 طا ترسم اهنيك امس كلاذ ليلاس بيلو يقرا ل ا

 رم ضرالا ناكس قاب عم مامالدخأ ةلوهس عني اذهو يراحصلا
 ةنايدلا ةفئاظ الا مولعلا كلت ثرو نمم اهب نكي مل ثيحو مالا
 الوه يللا ,كضو امر ةفرعما رهن ايا ةيرشلا| ةينثأل كيا اه زنا دف

 لوط يلع اذه نأ كش الو هبلا إولصو نا ثاهيهو هيلع ةدايز ريغ
 كلذ لصج ابك ماع دعب اماع فراعملا رقبتث بجوي ام .مايالا

 نم اهب هاندهاش ام الولف اهلها ريغ اهكس نيح رصم يف لعفلاب
 عون نم هانددعلو رابخالا ةلقن اهلها ىلأ هزع ام اندعبتسال راثالا

 ظ تاقوالا سثافن ابهةيفت يف 000 تافأرخلا

 ناك نم ىلا ىتئاقحلا ن ءفشكلاو فراعمل اروع زج | لاق

 دورملا حرص كلذ 58 اهمو هيف ةيرم ال امه نافوطلا لبق
 ريك جرب لك ىلع اجرب نيعبسو نينثا نم اًبكرم ناكو هانب يذلا
 ال نيزب نافوطلا دعب ناك كلذ ناف ليعلا ىلع. ثحتسي مهم

 دعب .مغأف هنيبنس انيك اذه:لنم هانب ةفرغف ىلا هيف اودع نأ عسب



4 

 يف ةجردلا ولعب اهيسسؤمل رقإو الا دحا ايلا رظن امو نامزلا يق
 هذه ىرجأ نم ناف موسرلاو راثالا هذه ةلالدب ملوقع ةرازغو ملعلا
 لثم ىتش مولع نم دعإوق ىلع فوقولا مات نم هل دب ال رومالا

 ريسو ةئيطإو بطلإو ةايلا تاكرحو ةراعلاو لاقثالا رج ع
 دحلا اذه اطوصو لبق مولعلا هذه لكو كيملا لاوحإو بكاوكلا
 نا كلذ نم ملعف ا ةيساسللا مولعلا يف لغوتلا ةرورضلاب دينت

 حتواو ندمنلا تاجرد ىضقا ةفلاب نمزلا ميدق نم تناك رصم
  :ردعلا اذهءاضيإو نالا ىلا ايب ةينبالا هذه ءاب كلذ ىلع ليلد
 نرورف هيلع ىفم هنأ دب ال لب ةدحإو ةعفد دجوي نا كيال

 ءابلع اهردق يبلا ماع ةئابعبسلإو ةجردلا هذه غلب ىتح ةريثك
 يف اًضيا ينكت ال تخلا ىلع سينم سولجو نافوطلا نيب جنرفالا

 نال باها دوجو نم دب ال لب فراحلا كلت ليصخت
 مولعلا ثن اكو هريغو ندا منه ىتش مأ اهب ن ناك هلبق ضرالا ناف
 ةورثو ةوق بابرا !وناكف ممهتئاعم ها نيرا هسا قاب
 كيطنلطالا ناكس لع دك دس نطل لوق كلذ لع لد أمو

 زاغوب نم ةيرق تناك مهضرأ ْن | نافوطلاب هللا مهقرغ مهرغ ١ نيذلا

 اذهو ثيبرصملا"نينإوخ نم ةيبزق تناكا ,هينإوف نإو قراظلا
 ةخوفو مغ قلق هلاف صم الع نع .عرشلا نولونس هلفا لولا
 علل وعر ف ايا تاون
 نيقلا نييبونلا ةطسإوب هيلا تلصو يتلا ةيدقلا نينإوفلا نم
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 نيب نكي مل هنال لفعلا هلبقي الف مولعلا كلخل نيعرتخم مهك امأو
 ال ليلق نمر الأ ةيوغرنلا ةيرصللا ترك ناسا الو نا
 هيلع تناك يذلا نحل اذه ىلا مولعلاو فراعمل ١ لوصيسف لك

 هنأ نيخرؤملا لاوقأ نم ىرب اننال تخت | ىلع سينم روهظ تقو

 ةيسح لاعأ يف عرش تغلا ىلع رصم نوعرف سولج نيح نم
 هنأ اهنم ىنخي ال ام ةيسدنللا مولعلا يف مدقتلا ىلع ةلالدلا نم اهيف
 هلّوحو ايبيل ليج ءاذحب ايراج ناك يذلا لينلا يعرف دا دس
 ءام لح دإو "نلجأ نال ١/ نيب يلا ةفاسلا فصن يف قرشلا ةهج ىلا

 ليلا يدإو 0 ةعس كلذب تدادزاف مويفلا يدإو يف ليلا

 ريغو تاينازيم لثم ةيسدنه رومأ ا
 ثاهجلا عيمج نم ةروصخملا ضرالا هذه لاح ةفرعم لجال كلذ
 ىرجع نم تنّوكت يتلا كربلا لازا هنا اهنمو يراعصلإو :لابجاب
 ًاذنا ابودعلاو قرغلا نم اهظفحو فنم ةنيدم اهلحم ىنبو لينلا
 ةبوجعا تيقب دياعمو لكابهب اهنيزو روسحلاو نوصخحلا نم اطوح
 نينإوفلا نم هيظن ام ىلع ةدايز ةنس فالأ ةثالث هدغعب اهب رختفا

 ةبيط ىلع اهب تقاف يتلا تاعدبتسملا نم ةنيدملا يف هعدوأ امو

 ولف هتقو ىل ا ةونل الخمو ةنطلسلل اًرقم تناك ىتلا ةيدفلا

 لاعالا هذه ءارجا منكما ام لاكلا ةجرد يف مثدنع ميلعلا لا

 ىنب هدعب ىفأ نمو جيرشتلا يف اباتك فلا هدعب كلملاثرو نمو
 ام ناسنا- لك اهنم بهعتت مايالا ىدم ةبويعا يش يلا مارفثلا هذه



 سلا

 "7 ع دال لق امل يذلا ديم ةطماوب ةييدلا ةفركتللا نم
 نرم لب بالقتالا اذه ةدم يفو نينس ثالثو 3 فالأ

 ىتش فراعب ةيارد لو ةماث 3 لك نيرا 0 كاطانلا
 ىردي ال نكل مدقتلاو ندمت ةياغ ىلع اوناك مناف ةريثك مولعو
 ناك اذإ 0 ولا هذه نورا ع | له
 مريخ ةطسإو ريغ نم هل نودجوملا مث مأ م اوذخأ نم نعف كلذك

 00 ضر 0 مريغ نع اهوذخأ مها رهاظلاو

 اوناكو اهتاهج يف نيفرصتم اوناكو مالسلا هيلع مذأ دالواب ةرماع

 حون موق هللا قرغأ 0 فراعملاو مولعلا يث ةجرد ىلأ اولصو دق

 0 نمآ نمو هدالوإو وه ال جن لو مالسلا هيلع

 اك ةرورضلابو اناث ضرالا مهب ترممش |ورثكو |ولسانتو

 0 مهف رشتنإو مدالوأ لشو داب نع ةفرعم أبت نم
 كلوا مور او نسترفلا او برع ا"ورابهمأل آس ةيرد 0

 مريغ اهتدابع ىلأ مهتبس مأ مانصالا دبع نم لوا مث له يردا ال
 ال اك دوو داعل تناك مانصالا ةدابع نا يزيلكنالا لاقف

 نكي لف مثريفك ةنابكلإو رحتلا مدنع ناكو مترضح ىلع كلذ ىنخي

 مثرثأ نيعبات آلا كلذ يف نويرصلا

 مريع نود مثدنغ 3 ببس امو :خشللا لاقف
 اهيذ !ولمأت نافوطلا مقرغا 'نم مولع ملصو الل مهل هيبس لاق
 5 يفديعب وأشوملا ا ا نا ودتكتلرهتارتسلا
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 نرانأاو ةعابلا ةربابخل

 ةيخيرات_ ةلبن

 ءورجأ ام ىلع * هن نيترو قاوتا نذ دافعبللا جيا3 لا
 نافوطلإو مذأ طوبه نيب نأ , لئلا نع ونغم ثحجبلا نم
 نوكيف ةنشإ 26 1+ ميرم نب ىسيع عسل | نيبو هنيبو ةنس ![4:1

 لبق مرللا هانب:نوكي رذقيحو ةنس ؟541 علو نافوطلا نيب
 ةئاماثو فلاب نافوطلا دعبو ةنس ةئامصخو فالا ةعبراب داليا

 ءانبو سينم سولج ل اي أوردت مهنأ ثيحو ةنس نيسوحو

 نافوطلا دعب سينم سولج نوكيف نينس ثالثو ةئاناثب مرطأ
 نينس سمخب حون توم دعب يأ ةنس نيسمحو سمخو ةئامالثب

 ظودريه هيلع قلطا يذلا لوالا فوص رصم نوعرف نا !ولاق دقو
 ةيسايسلا ةموكحلا لاصفنا دعب رثالا اذه يف ءانلا ادع سويك مسا

 : 2 ظ
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 آلا ةلاحلا هذه نرع مجرخم لف تانإويحم ان خلو

 لصو نم لوقب نيدتقم مهتقيرظ يف 31 نييرصملا رثأ مموافتقا

 سرادملاب نومبقي اهتذتاسإو اهئاملع نع ىنأتو ضرالا هذه ىلأ مهم
 تلا تقرا كانت وو نير كل نك راسا نؤنلكاو كيال

 لالضلاو لهما ءاشغ مثرئاصب نع ىليخإو ل 0
 ام هفرتلاو ةورثلا نم ملانو ىدملا ليبس |وكلسف قيرطلا مضت

 درا لسا ل نبل الار يشار كرمإل يساح 1
 نيغلاب |وناك نويرصملاو نوملعي الو اهب نوعمسي ال لبق |وناكو
 .تيتاسلاو ةديثلا ىنابلا اهلين <طانشب ناكو كلذ لك قا ةياهنلا
 لكايطإو دياعملا نم اهيراحو اندم لخاد فو ةديدعلا ةقئافلا

 نالا ىلإو نامزالا نم نمز لك يف ناسنالا هفصو نعزي ام

 نم اهيف يقبب ام لماتو بارغالا نم ضرالا كلت لخد نم لك
 كلذو اًركفتم قرطيو ارب فقي باجمل بيع نم يه ينلا راثالا
 قدا هنا تع انازدقلا  ةيئاسبلل له اناا زم هلا را يي علام ال
 عيجج تبسضو ةيضرالا ةجردلا تساقءاهأ اهيلغا عبسي الو :ةييجملا

 ناولملا بقاعتو نامزالا رم ىلع كلذ ءاقب لجالو اهيلا اهتسيفا
 هراوغال ككجرتلا لس ةانيخلا «ييقالل كلل فاي "ىلا و اناا را
 نالا ىلا اهيلع دحأ فقي مل ىتش
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 هعلضو ةعبرم تاماق سمخ هردق ريغص سايق ا ايلا م ناك

 0 و 00 1 0 نا 0 كرس

 7 1 اغلا 01 نرش 0 رورزال تو
 ةعيرأ ىلإ يسم مط ةلسعلا نا اضيا لاعاد

 نيميراو اسرإو ةثام هليشت ةعيرلا ناحل ناو علل اس ا
 ةرمرشع ةتس هلمشي ميدقلا نادنلاو نييثالثو ام هلي اع

 ةرابع ةلسعلا عيرو تارم عست روروالاو نيرشعو اسمخ يناويدلاو
 دال هذه عيبجت مدق ]| ه..-8 ةوطخ ١ :- يأ ةبشخ ١ تا

 حاسمل رسبتي نك ص 1 الأ“ تاه اسم 2 ةلبعتسم ناك

 نم هيلع لمشت امو ضرالا ةحاسم ةفرعم ةعرسلاو طبضلا ةياغ عم

 ودي رضفأل نيخرّوملا حيا دهش اذطو ةعبرملا مدقلا ةياغل نا

 اطوصأ عارتخا ملل |وبسنو ةيسدنطلا نونفلا هس مال عيمج مأقوفب

 يناولو عئانصلأو مولعلا عيبتج ِق ممدقث ببس يه يلا اهدعاوقو

 اهنايب هي مالكلا مترضح ىلع تلطإو ةسيقالا ةدام يف تبنطا

 ةبل اخ تالا 2 أولص 29 ثح ةمالا هذه ءابلع تامولعم 5 :رئاد

 تقلا كلذ يف مالا ميج تا عم ةيلاعلا تاجرا كل
 راجب يف قرغ نيبطاق ةككسملاو لذلا اياوز يفو نيلماخ اوناك
 مجالا يف نيعنأر اوناكو لق الو لج ايفركف مل فرعي ال لهجلا
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 ماسفأ ا ىلأ اهسقنم ناك روروالا كلذ كرر يا ىرخأ

 اعبرا 001 ةره هاه أهم حر ل 0 ةدعاقو

 نيعبسو اسمحوا اءارذ نيسخ هعلض لوط ناكو ةرم نيتسو
 بصقلابو عارذ لا هةر و 5 2 ١١ ]عل ىطس و اي

 نمل يا 0 رفاعي نلاكو ةعبرم ةبصق "1 فاوتكلا

 ناكف ارويل نوعبرا وهو يجاسملا دملا ىي مل لايكبرذبلا نم
 امنوهسقيف ةعبرم ةماق ةئام رذبل يفكي اروبل نورشع وهو هفصن

 رس ةرحا درا تتاماق كح مسق لك علض ماسقأ ةخير

 نولعجيو ةقيرطلا هذهب ضرالل مزلي ام نوردقي |وناكف نورشعو
 لا ك0 ره ررالا نمت رول ةقل ري تاماق نيس كا

 اهفصنل هفصنو ةماق يتثام رزبل يف رثكي ارويل نوعبرا هنزو يذلا
 ةعبرألا رك وو يكل اال يلا ةسيقالا نمو

 0 ةناعبرأ 2 ع روررالا نك ةئاعست نم دج يفو

 وزجو ميدقلا نادفلا نم رج ةلاتيم فلا نم وزجو ةلكعلا نم

 ةعبرأ نم وزحو قايل ن ال 3 32-و ةثامسمحو نيفلا نم

 ةوطخ :ريرشع ةلسعلا علض ناكو ةعبرلا ةولغلا نم انلارشع

 نادفلا ص نيعبرأ 0 دهلا نادفل | علضو نيثالث روروالا علضو

 ةعبرملا ةبشخل ١١ اهلمو نيزشعو ةثاق ةولغلا علضو نيد لا

 ةبصفلاو روروالا نم زج ةئام نم ٌوزج يثو عارذ ةام اهردقو
 كلك اك نم ءزج ةئأم نم م ٌوزجح يلو ةعلرم مدق ةنام اهردقو



 47ا/

 علتخ يف لخدت.هسايق يف ةليعتسلا ةبصنلإو ةره نيرشعو اعبر
0 

 0131 لال

 روروالا علض 0 اثالث ن 8 نييواستم نيمسق عسنلا
 علض نرّوكت اهنم اًنسخو ميدقلا نادفلا علض نكت اهنم اعبرإو

 يلعو ةداتسالا عبر علض نّوكت تايقابلا تسلإو ينإويدلا نادفلا
 دادعالا هذه نيب ةبسنلاك عبرالا تاحاسملا هذه نين ةبسنلا افا ذه

 نوك ايدف [ دوج وه نك رو ر والا و ْن ١ دكوي امو 1

 ةبسح نوتس ةداتسالا علض نأ 5 ةيشدنم ةوطخ نيتس هعاض

 دوجحو لكوي ةمدقلا ةسيقالا نيب روروالا عبر دوجوف ةليجمابو

 نادل اذيلملا ميدقلا 0 نادنلا ةبسنو ةداتسالا ع

 اهضعب ىلا امعالضأ ةبسنو ١5 ىلا ١7 ةيسنك انركذ ام يلع ديدجلا :

 نم عارذلا لوط يف لضح يذلا قرفلا نأ يا ه ىلا 4 ةبسك
 بصقلا يف اضيا لصح اطاريق نينالث ىلا اطاريق نيرشعو ةعبرا

 بصنلا ةدعل اتباث يقب نيرشع ددع نأ فيس اههماق ليعجلا

 ا ىلا قيس ةدايز ا لال يي لخادلا

 ا ١1 ةتسك رورؤالاو ,مزنلا ناذفلا نيب ةبشلاو

 لأب اهتم مق لكوي ملبن ةضيرأ ىلا, ةييفم كاك لعل
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 يناويدلا نادفلا ناك اطلت نيزيتغُ 4 ةعبرأ ىل ىلا اهسقتم ناك أررو

 نا ببس باسحأ ةلوهس غب ديزت ةسقلا أ هذهو مس ةنم كلذك

 ةولغل اوأ ةداتسلالا نأ انضرف ولفاهنم تمس ىلع نيد ركام
 لاهاست كلذ نم لصحي هنأ اندجو نيبوأستم نيهسق ةمسقنم

 ١مم ةرركيةيلعلا عض فذلا لكفلا نالزيدشلاف مظع

 تالسع عست هلحاسمو ةولغ فصن دحإو لك علض تاعبرم ةعبرا

 ةحاسمملا هذه ىستو روروالا نم ةعبرال اًيواسم نوكيوا ةعبرم

 فصن ةئاعست وأ ةعبرم ةبشخ ةئاعبرا ىلع لبمننو ةولغلا عبر

 ةئاتسو فالا ةثالث ىلع وأ حر ه عارذ فلا نيعبرأ وأ ةيدق ةبصق

 أع واةولغلا نم !ًوزج نيرشعو ةسمخ ىلعوا ةوطخ
 ةعب ره ةماق ةئامسهحو

 هنحاسم نال ةبوعص ميدقلا يرصملا نادفلا سايق يف نكيلو
 يناويدلا نادفلا ةحاسم نأ ابك ةيسدنملا ةوطخلاب ةوطخخ نوغبرا

 نوعبسو ةعبس يفاويدلا نادفلا علضو ةبصق فصن نوعبرأ نالا
 ةبسنلا هذهو هعبر ردقب ميدقلا نادنلا 5 نع ديزي وهو أرتم

 نادفلاو يدلبلا عارذلاو ميدقلا عارذلا نيب ةعقاولا يق كلشال

 نادنلل نا يف كشالو اًدحإو اًرورول مدقلا نع ديزي ياويدلا
 ةدعاق علض تألث هعلض نال ةيدقلا ةسفقالا عم ةيش بلش ميدهلا

 كلذ ىلع ةدايزو تارم عست هلمشت ةدعاقلا ةحاسف اذه ىلعو مرطأ

 هلهشي ميدقلا يرصملا ليلو فصنو نيتلسع نع ةرابع هعلض
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 ةعبرأ ةبسك روروالا ىلا اهتبسنو ةدحإو هضرعو ناتلسع هلوط
 ةعسل ا ىلا

 مدق 51١٠٠١ تناك ةعبرما ةولغلا يأ ةداتسالا اهنمو

 مسقنأ ةيواستم ماسقأ ةرشع ىلأ مسقنم اهعلض نأ ضرف ناف عبرم
 ةماق ةئام وأ ةعبرم مدق ؟ ٠٠١ اهنم لك ريغص عبرم ةئام ىلا 2

 اثناماق رشغةوأ واسم

 ىلا ةبسنلاب يني امنع نوكيو ةيسذنه ةوطخ 00

 0 ةيدقن ف ليعس تناكو اوكا

 زم ئدإو 'نسيسرنلا لوخدت تقو يناويدلا نادفلا امأو

 ةلالزو ةئاب ؟ نع ةرايع كلذر ياك ةبضق رس اكل

 ىهو ةداتسالا ثلث وه رادقملا اذهو عارذ ثلثو اعارذ نينالثو

 ملا هلم كك داملا نأ نظي اذه ىلعف م رطأ هجو عافت :رآردق

 لك علض ةعبرم تالسسع عبرا اهنم لك تاعبرم يأ م أ ةعسن

 ةبصق نورشع هعلض يناويدلا نادفلا نا اك ةبشخ نورشع اهنم
 تالسع عبرا نرم ةبكرملا يأ ةحاسملا هذه من كلذلو ةيناويد

 0 ةئام ميدقل 0 :اكو ميدقلا يرصللا نادفلا عبرب

 دلبلا عارذلاب فاويدلا دفلا علض ن ١5 اناثو اع ارذ نينالثو

 لا نادنلا ةحاسف اذه 1 ثلثو اعارذ نونالثو ةنالثو ةّنأم

 م5514 يناويدلا نادفلا ةحاسو اعبرم م ؟95457 تناك

 نيرشعو ةسمخ ىلا رثع ةتس ةبسك يناثلا ىلا لوالأ ةبسنو اعبرم
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 ةئامو نيفلا عبرملا رتخلاب ةحاسملا نوكت اذه ىلعف م . 412 وه يذلا

 .  نيثالثو ةعبراو

 رورزالا علض لوطو عرذا ةرشع اطوط ةبشخب نوسبقي |وناكو
 مادقأ سهخ مسق لك ماسقأ ةنالث ةمسقنم تناكو تارم رشع اهب

 يضلل سلا اجل واسم دسار مل لوط نكت >4
 ةسمخ اهب روروالأ علضو مادقأ رشع اطوط ناك يا 5 ةيرصملا

 روروالا علض علبيف اهنصن نوليعتسي بلاغلا يف |وناكو ةرم رشع

 ةئاعست روروالا ةحاسم نروكت كلذ ىلع ءانبف 3 هل
 ةئاملا ةنراقو ةعبرم مدق ٠ ١ نع ةرابع كلذو ةعبرم ةوطخ

 فصنب. هسايق يف يتلا نيئالثلل روروالا علض لوط يف يلا عارذلا
 ةبسن وهرادملا | ذهو عارذ انلثو عرذأ ةنس ةبصقلا نا دن ةبصقلا

 ةيناويدلا ةبصقلاو م ٠ هالله ةردق يذلا يدلللا عارذلا نيب ام
 افيأ ينو 19من لهرفقو , نيجلابإ نويوانرلل اعدام انا

 اع ةريبك تراص نإو ةسيقالا نا ملعي انه نرمو قزرلا ةبصقب
 نكي لو ايدق هيلع تناك اعريغتت 0 اهنم ةبسنلا نكل تناك

 ةريثك ةسيقأ م ناك لب ةحاسملا يف ليعتسملا وه هدحو روروالا

 7 يفو ةلسعلا اهنم لاحت 0 ل كما

 نأ اك مدق ةئآهإ ناك هعلض رأ يأ ةعبرم مذق فالأ| ةرشعةردق

 ةعبرم ةماق فالأ ةرشع ينو ةرلهلا اهنمو عارذ ةثامرورزالا علض
 اعبرم تناكو ةفعضملا ةلسعلا اهنمو ةماق ةئام. هعلض عبرم يا



 و

 هرادقمو طسونملا يرصملا ةعرفلا يس كلذلو ءادتبا فنم نمرصم
 1 ههه, ُ .٠ رتملاب

 ةجرد لك يلا تاولغلا نم ةولغ نوتس هلوط ريبكلا :ترفلاو
 ناك ةيفارفجلا لاوطالا يف المعتسم ناكو ةولغ ةئايتس اهنم ةيضر
 م 11.2855 رخل هلوطو ةيلبل او ةيرجلا تاهجلاب دج

 نم ةولغ نوثالثو ةيمور لايما ةرشع يسرافلا ةترفلأو

 ادعو يل كيوب ةفاعبس ةئضرالا ةييلا يلخت ل تمد
 هب لخديو ةيضرالا ةجردلا نم ةقيقد راشعأ ةعبرإو نانقيفد

 دنع لبعتملا وه ناك اذطو ةره نيرشعو 0 ةيضرالا ةجردلا :

 هرادقمو نويوابوروالا ميك هذخاف نييناربعلاو قرشملا ناكس بلغا
 ١20 وأ اليم نيرشعو ةعبرا قباطي رادنملا اذهو 46 ,؟؟رتملاب

 / ةئاعس ةيضرالا ةجردلا البشت ثا تاولغلا نم ةيرصم ةولغ

 اوساق مجملا نا لاقي ال هنال رصم نم ذوخام هنأ ةرورض معبف
 قو نيخرؤملا نم دحا كلذ مهلا بسني لذ ذأ ةيضرالا ةجردلا

 تاولغلا نم ةيبرع ٍةولغ نورشعو سمخ هرأدقم نا برعلا ب بتك
 ما ار1ال اهنأ ان :ردق يلا ةرم ةئامسهح ةيضرالا ةجر دلا البشت ىلا

 ردقث ضرالا تاحاسم تناك يلا ةدحولا نأ قبس امف انلق دقو

 دحإو موي يف دحإو ثارحا ثرحي اع ةرابع يو روروالا يف اهب
 اهنأ ينعي عارذ ا ملاك أعبرم تناك طوديريه لوف لع ءابو

 مدقلا عارذلا وه ا ععلل عارذلاو علرم فالأ ةرشع 0

 7 ٠



 ندر

 فرشالا كلملا ةدم يف هنأ ثيحو ةميرقلا ةحاسملاب نيناثو ةسمخ

 هكا نأ دجو رصانلا كلللل ةلم لأ هلبق هقلظ دع ااا كن

 ةدم فو ؟12151١ جارخلا اهيلع .عوضوملا ةعورزملا ضرالا

 نمنابيرق اهو ؟ ١511١ .دجوف رطقلا ف 0 وبما رفالا

 ضقت وأ عرزنملا يف ةدايز لصخ له فرعن نأ نالا نحهف امضعب

 ةيدفلا ةيصقلا ىلا هباسح در دعب كلذو

 نورشعو ةعبرأ أدنلا يباو يسيردالا لوق ىلع ءانب ةلحرملاو
 ةرشع وأ ايمور اليم نونالث وأ ةيرصم حارق ةينام وأ ايمئاه اليم

 642555 رثملاب غلبتو ةيسراف :جارف

 فرعي ام وهو ادفلا يلإو 8 لوق يلع ءانب ةحالملا مويو
 ةجرد انكلثو ةيضرا ةجرد وأ يهثاملاب ليم ةّئام ىرجلاب مثدنع

 نوعنرأو ةثاسمح وأ ةلاك مااا ةيرصل ١ ةريغضلا ةولغل ابو

 5:5٠ رتللابو ضيا ةيرصم ةريبك ةولغ

 سايق يف . لبعتشت نويرصل تناك ةيدفلا نامزالا فو

 نع ةرابع ناك اهرغصأ': 0 نم عاونأ 0 ل اوطألا

 ل الا لربع فا اولغلا نم ةولغ نيثالث

 رتملاب ه هردقو رصم ضرأ نم ةيرحبلا 0 لس هل اعتسأ | ناكو

 ناكو ظودورو هلئعتسأ 0 نع ديزي يئانلاو 1 00 6

 ارز تلا ادلا ةوضر ةييوح :لك/ يف تاولغلا سن ةولع نيس
 نم طسولا 5 ٍِ ليعتسي ناكو:عستو ةولغرشع ىدحإو
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 ليلا كارم كل ركل اينو تارم ثالث ار يخصلا'يرصلاا هئرتلا
 تاولغ تس يربعلا ليملاو ةيرصم وأ ةيبنلوأ تاولغ نام ينورلا

 رخلابو يفريعلا عارذلاب نانلإو 'ةيرضم مدق 0: وو ةيرصم
 +يطسلا ةيعاززلا ةذحارلاو ةيناث نونالثو تس وهو م8١٠1

 عارذل ابو نورشع بصقل اب هعلض عبرم نع ةرابع وهو نادفلا يف

 هنحاسمو نوعبسو ةعبس رتملابو ثلثو نونالثو ةثالثو ةئام يدلبلا
 مرطا ةدعاقو اعبرم أارتم نورشعو ةعسنو ةئاعستو فالآ ةسمخ

 امدق نروسخو نانئام نادنلا علضو ةحي تارم عست هلمشت
 ميدنلا يرضللا ن ١ادنلا ىل ىأ روروالا علض نع رثئتبح ديزبف ايرصم

 ةعسن هين رولا ّك اةريكلاو ادفلا ةئسنف رذئتيحو مدق ةثأم

 0 ةسمخ ىلا |

 ةئامالث اهب نادفلاو م؟ ؟ ه5 كدنع نالا هلبعتسلا ةبصق

 رتم انثامو فالا ةعبرا يأ ثلثو ةعبرم ا

 يف البعتبسم ناك يذلا نادنلا ىلآ هانبسن أذاف ريغص رسكو هك

 وكيل نينس ذب م ع جرفالا لوخد ىلأ جارخلا عج

 ةعبرا ميدقلا ريبكلا نادنلا نا رابنعاب اطاريق رشع ةعبس ريغ

 طسوتم نالا منأ منأدفف اًيرقث ١ روروالاو اطأريق نورشعو

 نرادفلا ةبسنو ريبكلا نا دفلاو روروالا 0 نادفلا نيب

 ةعبر لأ رشعا ةعبس يددع ةبسك مدللا كر لآ ىلا ديدحلا

 الان عب ال ةذيدج انأدف 0 ءانإوا نيرشُغو
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 ةحي ةيرصم مادقأرشع وأ عارذ انلثو

 ىه ابعيجج سياقملا نيب نا رباب لصح يذلاو

 اهبسح ىلع جارخلا ىجحي يفلأ ةحاسملا ساسا اهنال كلذو ةبصفلا

 عارذ ينلثو عذرا 00 كيباك اهب اًريثكو

 ةعست ةبسنك ةبصقلا لوط ىلا ردقلا اذه ةبسنو م 5101ه يأ طفقف

 ةنس ةلباقم 00000 لام اهب بملطبف :نيرشع كاويلع

 عم يلا ةريغصلا ةبصفلاو اذكهو ةيدنلا ةبصقل اب انادف نينالثو

 يداخلا عارذب عرذأ ةرشع نع ةرابع م ؟1 اطوط ناك نيحاسملا
 ةضورلا سايقم عارذب عارذ يئلثو عرذأ ةضنوو

 ىتح سايقملا عارذب يدلبلا عارذلا اوضوع مون ذخوي انه نفث

 هبلع ت تناك عارذ يلثو عرذأ لا ةبصقلا جرخت ال

 عرذل ةععبس ف 0 ةنس اطوط ةيمشاهلا ةمصقل لاو اليوط انمز

 رتملاب اهرادقمو ميدقلا عارذلاب 37 | ةينام وأ دوسالاب عارذ عستو

 ةميدقأ ١ ةيرصلا ةبضقلا أو ةيناربع مادق ٍدقأ رفع نع ةرابع ١0

 قينعل اب بتكلا ضعب ف ضيا ىمي يذلا يمشاحلاب عرذا ةسيخ اطوط

 نوتس اهرادقمو سرفلاو برعلا دنع ةسيقالا نهض نم ةلسعلاو

 يذلا برعلا هتلمعتسا يذلا ليملاو م ؟1554 يأ يمشاهلاب اعارذ

 سايل سلا ١ لبص نكي مدق فالأ ةتس وأ ةماق فلا هردق

 نم ةدحإو ةقيقد يواسي هرادتمو نسيرصلا دنع ناك يذلا
 هس لخدي ناكو تاولغ رشع هردق ناكورصمل ةيضرالا ةجردلا
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 هتلعتسا يذلا ميدقلا يرصللا مدقلا نم نامدقو يئاربعلا عارذلا

 اعرصلا عارذلل بوهش نينامورلا عارذو مريت هيغل اك يرالا
 يتورلارادقم نروكيف يرصملا عارذلا رادقم نم 70 صقي

 ىلا هتبسن تناك نييناربعلا دنع سدا عارذلاو م 3

 ملعي هر هرادتف ذقيحو ةعبرأ لأ :ةضخ ددغ ةيسلا» يئاورأأ عارذلا

 لخدي وهو 0 - نوحيو 00 ادقم ىلع عبر ةفاضاب

 لل عزا ايما ايس لن ار
 يناطلسا عا ا ! العتسا يتلا ةو اغلا يو ةرم

 نييسق ىلا مقنم عبص عبصا لكو اعبصا نيثالث ىلا ينم ناك نيب
 فورعملا عارذلا نع ديزي هلوط ناكو 7 لا امس ناكل يل

 ناك هيلا م :,5118 ددع عست فيضا ول هنا يل عباصا ةئالث
 ةجردلا نم هللاث رادقم وه رادقملا اذهو اطوط وه م :,عا؟١

 ةادعلا يشي ليلا نأ كرم نيتس هل ليعتت ةماقثإو ةيضرال
 هلوط قباسلا نمزلا يف لاوطالل سايق دجوي ناكو ةرم نيتس

 مدقلا 0 00 اعارذ 0 هب اعارذ نورشعو ةعبرأ

 نونالثو نانثا وأ ةجبح تاماقرشعو | ةريكلاب تابصق تسوأ

 يدلبلا عارذلاب اعارذ

 يودع تلك يدللا عارذلا للاؤيكلا ةيضنلا ةيسنو

 8 0 يف تناك رصم ضرا جرفالا لوخد ةدمو ةثالث
 عرذا ةمس يدلبلا عارذناب اهوطو ةيرخلاو.ةيلبقلا تاجيل عيج



0 
 3 ةداتسا ينعي ةولغ نورشعو سمخ وأ ةيمثاه لايمأ ةثالث
 اطاربق نونالثو نانثأ اهنم عارذ لك عارذ فاالأ ةعست ياهل

 نورشعو ةعبرا وه يذلا ميدقلا. عارذلاب عارذ فلا رشع انثإو
 دحاوو ةئامسمخو رتم فالا ةسمخ عضرفلا نوكي اذه ىلعف اطاربف
 برعلاو يرصملا مدقلا خمرفل ا وه ترفل ازهورتم يئلثو نيعبرأو

 | ةنالث و ١ تلتو تاولغ نراث ىف ليلا امإو يحصل قرفلا هيمست

 ميدق يرصم عارذ فالا ةعبرا وأ يهشاه عارذ فالا

 عارذ ةئاعبراوأ يثاه عارذ ةئاثال 2 نأ رعب انه نمو

 ةنالث يددع نيب ةبسنلاك نيعارذل ذل: نيذه نيب ةبسدلاو ميدق

 نوعبرإو ةعبسو ةئافاثو فلا 1 ليما رادتمو ةعبرإو

 ةرم نيتس هلمشت ةيضرالا ةجردلإو هتلمعتسا برعلإو رصمو أرتم

 أرتم نيرشعو ادحاوو نيتئام 3 دنع ةولغلا رادقم نوكيو

 اهتذخأ هنعو سوهلطب |ملرعتسأ يقل يف ةولغلا هذهو رتهتنس نيعبسو

 ةرم ةئامسخ ةيضرالا ةجردلا يف لخدتو برعلا

 نورشعو ةعبس هردق عارذ ةيضاملا عرذالا فالخ دجويو

 نع هذخأ ناكو نومأملا ةفيلخلا هلمعتسا يذلا عارذلا وهو اطاربق

 وهو م :,2151 رئملاب هردقو دوسالا عارذلاب فورعملاوهو سرفلا
 ديلتوم مدي كرذتا تامل عارنلااماوا شون مدق عاود نغ ةرابع
 نم أزج رشع ةسمخ نم ءزجو عارذ وهو م ٠,1١1 رقملاب هردقو

 نم عسنو عارذو سابنملا عارذ نم عبسو عارذو يدلبلا عارذلا
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 نم طاريق ينلثو اطاريف رشع ةيناث يواسي يدانملا عارذو عابرأ
 ميدقلا عارذلا طيرارق

 سخ وهف نوتاخت و نؤانبلا هلمعتست يذلا عارذلا امأو

 نوع ثا تلاعب رس زج انه سلق فمش نإ هيدا يكل ا
 انركذ اك ةرييك ةبصق نيرشع هعلض يواسملا ريبكلا نادفلا علض
 عارذلارادقم تعبج اذإو اح“ اددع ةرم ةئاثالث هلمغي مرطلا علضو

 فصنو نامدق وهف هلوطوه تن يذلا ناكةيدنلا مدقلا ىلع ميدقلا
 كلذ ىلع ءانب

 لك نومسو ماسقأ ةثالث هنومسقي و أط اريق هنومس نوتات و

 بفصل نك نومساو نيغصت هز وسقي ثلث 0 انلث اهنم ممق

 د هنومسي و ماسقأ ةعبر يل نك وفلل فض

 نبأ نم نين ١ نكلو أسق نيرشعو 3 | مسقتم هناك نوكيف

 اًقورعم ناك لصا نم ةيمستلا هذه دب ال أ عم مسالا اذه هل ءاج

 ىهو عارذلا اذه رادقم تبرض كلنا 0 لهج مث قبس أيف
 ىهو ةيرصم امدق نيتس دجت نيرشعو ةعبرا يف فصنو نامدق

 هردقو ةثورحلا ضرالا سايق يف نييرصملا دنعالمهتسم ناك سايق

 يفو ةطيسبلا ةرطخلا وه روكذملا 1 أو مدقللاب اعارذ نوعبرأ

 اطاريف رشع ةيناك يدلبلا غارذلا يل انلثو ايدلب اعارذ يواست

 حمو لم نيه رزأو نفيتام هليخت 4 داس ولسة
 مسرفلا نأ يدوعسملاو جرفلا يباو ادفلا يلإو يسسردالا لوق نم



 تنرفا

 يلوبمالسلالا عارذلا ثلث وهو ميدنلا عارذلا فصن وهو يدلبلا
 رابشا ةعبرا لكو مرلل ةدعاق علض نم زج فلا نم زج وهو
 ةيرصم مادقأ ثالث

 !017 ةنس الأ رصمب فرعي لف يلوبمالسالا عارذلا امو
 مولعم ريغ لصالاو اهب ةيناعلا ةلودلا تلخد ثيح ةيداليم

 ةبسنل ابو رتهلم ةثالث ةدايزو هنلثردقب يدلبلا عارذلا نع ديزيو

 هرم يرو ةزم ةردخ وهف ةضورلاب دووم الا عازتل
 عارذلل هخسنو يدلبلا عارذلا رادقم قبس ام اتفرع دقو

 ةفاضاب ميدقلا عارذلا هلصاف ةضورلا سايقم غارذ امإو مدقلا
 لع سايزلا نمن عب ياذلا قال سالب نيل ىرتلاوأ هيلا تلوم
 باسحلا :رم هب يذلاو م :,م٠4 عارذلا لوطل سايقملا دوع

 0 نوكي

 لب لينلا ةجرد عافتراب نونلعلا هلبعتسي ال عارذلا اذهو

 ةلعدإول مذيب لااا كيولق نكطملا دانا ريد اءارذ: نامت
 انلث عارذلا اذهو يلاهالا نم لاملا ليصحت ىلع ةموكحلا لصحت
 عارذ ماسقتاك اطاريف نيرشعو ةعبرا ىلا مسقتيو سايفللا عارذ

 الئاقس هركط در وكيف اهي لع لك ططيرازخ ان انهلل "قدي

 مسق لباقي نيرشعلا مسقو يقيقحلا عارذلا مسانت نم عبرو دحاولل

 ةثالثو رشع ةعبس مسق لباقي نيرشعو ةعبرا ممقو رشع سماخلا



 كاك

 ةرم ةئامسخ مرطلا ةدعاق طبخم قة لخدتو م !,81/ رتملاب شو

 ةيسدنه ةوطخ وأ ةلماأك ةماق مرطا تحت يلا ةسلحلا عافترإو

 ةيرصم
 لك ءاودحا ةكلف الح ةييقالا كلل خوك دك وي يذلاو

 ىل هناف 0 ددع اهيلع هسفن نن ةكلا طيحمو ةيضرالا ةجردلا نم

 برض لصاح :رع ةرابع دجول مدقلاب ةركلا طيحم لوط سبق
 ةيرصملا ةيضرالا ةجردلا لوطو ةسماخلا ةجردلا ىلأ اعوفرم ةتس

 نع ةرابع هلوط ناك عارذلاب سيق 0 مدق فلا نوتسو ةئاثالث

 ةسماخلا ةجردلا ىلا اعوفرم تارم عبرا ةرشع يف ةتس برض لصاح
 مدخ فالا ةسمخ هلوط يذلا يورلا ليلل نا كلذ نع الضفو

 ةره فلا ع ةعبس هيلع تلمقشا ضرالا طيخم هب سبق اذا

 ةحعرزلل ةنوتسنم مدقلا نكت ل نأ ةعتص ةيسنلا هذه نوكت فض
 ةيضرالا

 ةجردلا هب سيقو اسايقم لعجو ليلا اذه نم ذخاولو

 ةرم ةئاتس هيلع تلمشال ةيضرالا

 انو طر اانا حرع د جن لا
 مايالا لوادنب صقتو ةدايز اهخد نكلو رصم نم ةذوخامو ملل

 : الثم لودلاربيغتو

 رثع ىثلا نم ءأ 00 يدلبلا عارذلا 5

 عارذلا نم ءازجا ةسمخ نم نآزجربشلاو ميدنلا عارذلا نم
15 
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 عارذلا ىلا مدهلا ةبسنو نايرطف ال نايقافتا امنإو ةيضرالا ةجردلل

 هسا ىلإ هتسواةمم للا ةعيرأ ةيسنك .ةماقلأ ىلا عارذلا ةبسنو

 ةيكلفلا ءازجالا امنوك لاح يف نيرشعو
 عيباصأ ةعل 5 ةضبق 0 تاضنق لع دادعالا هذه لدتو

 ةماقلاو تس عارذلإو تاضبق عبرا مدقلا نأ ىنعب اضيا ةيكلف

 ةبسك يف اهضعبل ةيعيبطلا امعبسن امإو ةضبق نورشعو عبرا
 امضعبل نيرشعو ةتسو ةعبسو ةعلرأ
0 0 6 

 2 3 دق 1 87 ا ةماقل ةيواسم
 مدقلل ةبوسنم ةيقافتا ةوطخ اهنأ يف كشي ال اذه ىلعف هتوطخ ةذه

 سوه نييرصمل ةفيعضلا ةوطخلا ن | ا ةيضرالا ةجردلل ةبوسنملا

 مادقأ سَ اطوط ةبمورلا ةيسدنطأ ةوطخماو يلفلا مدقلاب م ادقأ

 نوكتو نييرضملل ةفيعضلا ٍةوطخلا نيع ذئبح نوكتف ةيكلف اًضيا
 عابلاو ضيا ةماقلا يف ةيسدنملا ةوطخاف مورلا دالبب ىلأ أنه ةلوقنم

 3 ةكلف مادقأ كس هلوط ناكو سايقلا قف يعتدي ناك يذلا

 عبس وأ فصنو ةيكلف مدق اهنم ةوطخ لك ةطبسب تاوطخ عبرا
 لايمالا عيمجل اساسا ر اص يذلا يرصملا ليإو ناسنالا مدقب مادقأ

 ةماقلا ىلأو اهب ةرم فلا هرادقم ةيدقلا نامزالا يف للملا عيبج دنع

 نييوابو روالا دنع المعتسم ناك يذلا ذاونلا بسني ةوطخلا وا



 .؟؟

 سيباقم هيلا اوبسنو عارذلا اهب |وردقف ةيضرالا ةجردلا نر

 سوسحمر يغ ربغتلا نم اهيف لصحامو نالأ ىلا ةلمعتسملا ثالماعملا
 نم فيحرؤلل اضش لوقف كح ضوبو ةباخأ كرد |
 نيب ةبسلاك عارذلاو مدقلا نيب ةبسنلا ناركذ هناف طودوريه

 ةدوجوم ةبسنلا هذه تسيلو عارذ انلث مدقلا نأ ينعي ةثالثو نينثا
 ةعبسو ةعلرأ نيب ةبسنل اك امنيب ةبسنلا) 3 نراسلالا عارذو مدق نيب

 ةداعلا يف اك اطاريق نيرشعو ةعبرا ىلا عارذلا ةمسق ضرفولو

 ةعبرا يلفلا مدقلا ن | عم اهنم اطاربق رشع ةتس يكلفلا مدقلا ناك
 أرسع هلاعتسا 0 يراك ادع آلآ نوكي الف كلذ عابسا

 نأ ديؤي اهم اذهو الصأ هلاعتسا يفرسع ال لوالا فالخب ادج

 مدقلا لوط نال نييرطف اسيل سايقلا امهيب يراجلا مدقلاو عارذلا
 ناك ءاوس عارذلل هتبسب جرختسملا مدقلا نم ريثكب لقا يناسنالا

 م ',1 10 هلوط ىدعتي نأ ردني ناسنالا مدق ناف اكلك اه

 نا كلذ نم لفا نوكيو م 1,75 لجرلا لوط نوكي ثيح
 ةأ لجرلا لوط ناك

 دوصنملا نكي مل ناف اًعصنو اتس هب ةماقلا غلبت ناسنالا مدقو

 ثس ةماقلا نا نوخرؤملا ركذي فيك هيلع قفحلا ىلفلا مدقلا انه
 ابك هعارذب فصنو عرذا ةثالث ناسنالا ةماق لوطو طقق مادقا
 مدقلا نا يف دحا باتري ال اذه ىلعف ةحيخ | بتكلا يف نودموه

 نابوسنلا امه سيبافملا عيج لب لاوطالا اهب ردها عارذلاو



1 

 يرصملا نادفلا عاضوه نوكيو ميدق يرصم عارذ ةثام يواسيو
 ىهو بيرد مدنعو ووروالاب نيمدقالا 2ع هنع ربعلل ميدقلا

 0 تناك يلا ةيعارذلا ةدحولا

 لينلا ءام راسحتا دعب دودحلا بصنتو لاومالا ا ىلعو

 ضرالا نع

 ءارج ةئاتس نم زج مدقلا نا نيخرؤملا مالك نم َدْخَومَو

 منه يذلا ناك ءزج ةئامتس ىلا عافترالا انمسق اذاف ةداتسلالا نرم
 يمورلا مدقلا رادقم وه اذه ناك تيحو مدقلا رادقم وهو مم.
 اذاف عارذ انلث هلل يلع اوقتنا نينا عيججو يرصم هلصأ نأ ملعب
 وهو م : 411 عومجلا ن ناك هيلا 1 0 / فصن زئيح 0

 قبس ايك عارذلار

 ىه عارذلا نا سانلا نيبو عرشلا يف فراعنل يا لا

 نإو ةسيقالا نم اههريغو ةعرفلاو ليما طبض هبو يذالا عارذ
 تاريعش تس عبصالاو اعبصا وأ اطاريف نورشعو ةعيرا عارذلا

 لعبا يأ نوولارعش نم تعش تس ةعشلإو
 امنا لبق ردالا ًأدبم يف كلذ ناك من يزيلكتالا لاقف

 ع 2 عارذ نولبعتسي أوراصف 2 ىلوالا ةيعمخلا

 هي مدقلا نوليعتسيو اهريغو ةشقالاك ممزلت يلا ءايشالا سابق
 |وراص مهيب تالماعملا ةرئاد تعسنلا ا ميث ةيضرالا لاوطالا نئايق
 قفوأ أوري لف هيلع نوسبقي ريغتلا لبقي ال تباث يش ىلا نورظني
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 ةيضرالا ةجردلا نأ نيخرؤملا نع لقن اهو سوسحم ريغ قرف

 اوردق نييرضملا نأو 'ةيرضم ةداتسالا هذه نأ 3 ةدابسا ةئاتس

 لعف ايك مسيباقم اه اوبسنو ةقباسلا نامزالا يف ةيضرالا ةجردلا

 مرطا هجو عافترا اولعجو نالا اندنع لبعتسملارتملا يف نورخاجلا

 اهيلع الع

 اهنم ءازج نيناثو ةئاعبرا نم ءزج مربلل ةدعافلا علض نأو

 ةدعاق علض ردق رصم ضرال ةطسوملا ةيضرالا ةجردلا نأ ىنعم

 ةرم نيناثو ةئاعبرا مرطأ

 عارذلا نا نيفلؤلا نم هريغو طودوريه لوق نم ذخديو
 اننال عم وهو ةداتسإالا نم ءزج ةئاعبرأ نم زج ميدقلا يرصملا

 ىهو م 41١ ٠ ج ام اندجول ةئامعبرا ىلع عافترالا رادقم انمسق ول

 قبس ايف عارزلل هاندجمو ا
 مريغو نويارتسو نيلبو طودوريه اهلمعتسا يفلا ةداتسسالاو

 ةيرصملا ةداتسالا ريغ نكت )ل ةيبنلوالا ةداتسالا مسا اهيلع اونلطإو

 مضرال رصم نم اهولقن مثريغو ماورالا نآو
 نيرشعو ةئام مرطأ ةدعاق طيحم ردق 050000 1 ّط ءانبو

 ةداتسالا وهو هدحو عافترالا ردقو ةيضرالا ةجردلا رادقم وه ةرم

 لوا .ةيناث قوتالاف !ةدعانلا لقبر ةيضارا :ناونا تس نع درا

 ةيضرأ ةجرد فصن

 ةداتسا عير نوكي هجولا عافترإو ةدعاقلا علض نيب لضافنلاو
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 ةدعانلا لوط نيب قرنلا نأ امك ةعيص ةبسن مرلل علضل نايوسن
 يرصمل | عارذلا نيب قرفلا كلذك عافترالا عبر ردقب عافترالاو

 ةفاضاب هنال ميدقلا يرصملا عارذلا عبر ردقب يدلبلا عارذلاو ممدقلا

 ةبصقلاب تنا#و 0 لطصحي هيلع م : 2417 ددع عبر

 نيخرؤملا ءامدق نع درو ١ اهدوجو ىلع لدتسيو ايدق ةدوجوم

 جت يذلا .:راك اهعبر اهيلا فيضا ولف 7 / اطوط ردق نأ
 ةيواسنرفلا لوخدوملا ه1 اس لأ ردق وهو م6
 ىه نيتبصتلا نيبو نيعارذلا نيب يذلا قرفلاف اذه ىلعو رصم

 ةبصق نوتس مره علضو مرهلل عافترالاو ةدعافلا نيب لصاحلا نيع

 ديزي ةدعاقلا علضو اعبر ردمتب ةيدفل ا ىلع اممدايز) ةديدحلا ةبصقلاب

 20 نا نيخرؤملا نع لقن ام يلعو عبرلا ردقب عافتر الأ نع
 نبس ايم ملعيف مرطل عافترا يف ةداتسالا نوكت ةبصق نوتس

 / ةلمعتملا 1 ةدحو ىلع هنم لدتسي ةسيقاللرلا مره

 طقتلل محغلا طبض ا ماياوز هامتأو 2 ٌةيَغاَر لا 5 هحح ا

 قله راع لع دي ةيلصالا عبرالا

 ارض طسودملا ص :رعلل ةيص د رالأ ةج اند كاك ااا

 عافترا يواسي اهنم ءزج ةئاعس نرم ةازج نإو م74٠١

 ةيلردلج ار لإ انتر ان كوم لو 4 00
 رادقم برض ةيضرالا ة ةجردلا راذدقم دوجول ىنكيو رصلا ةيضرالا

 ىهو ةبساو ا هب اللا ىيرتلا ىوكللالو كي
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 نع ةرابعوهو م 1١ 15 مرهلل لوخدلا باب 3 نأ ىرنف ريك

 لخدملا جردم نأو ميبلل لكلا عافترالا نمازج رشع ىنثأ نم زج
 ارتم 7؟ لوط دعاضلا جردملا لوا ىلا ةيقثألا ضرالا ءادعا نم
 هذهبو عافترالا رادقم نُئو ةدعاقلا لوط رشع نزع ةرابع وهو
 ةبسن عافترالا وأ ةدعانلا ىلا ةيوسنم ءازجالا عيمج نأ دجحت ةنراخل
 م١ م11 اهم مق لك تدجول مسق 5 ةئامسمخ تمسق ولو ةعخك

 مسق ولو يرصملا مدقلا جت هنمو 0 يرصملا عارذلا لوط وهو
 اذهو م 585 دحاولا مسقلا ناكل اممق نيتس ىلا لوطلا اذه
 لوخد دنع ضرالا سايق يف ةلهعتسم تناك ىلا ةبصنلا لوطلا

 يصحب قيردع اهب ناذنلا معا ناك لقوم سر اس١
 نمزلا ف هلوط ناك عارذلا نا يعازخلا لوق نم دافتسي يذلاو
 راض قو قو دضملا تيس تال نيرشعو ةعرا قالا
 يف ادوجوم ةضورلا سايقم نراك ثيحو اطاريف نيرشعو ةيناث

 ثيحو هنم ميدقلا عارذلا ر ادقم جارختسا يره
 هنأ ىتعي ينعي 61 مدقلار ادقم نوكيف م : 05 ريخالا سايقلا نال

 سايق يف الوأ ليعتسي ناكو ملل يف هاندجو ام لثم م ٠ 17 ظ

 طيب را ا ا

 مسن 0 ناك مق ةئامعبرا ىلا ةدعاقلا تعسق نإو

 نأ ةهادبلاب عي انه نمو يدلبلا عارذلا لوطوهو م ٠
 ضرالا سايق يف ةلمعتسملا ةبصنلاو دلبلل بوسنلا يدلبلا عارذلا
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 تازيهجتو رصحت ال لاع ىلأ اهجاينحا نم دب الو ةددعتم كر

 ليوط نمزب هيف عورشلا لبق رثالا اذه عنص اهاضتقأ ةهسح
 يلصا ضرغ مل نوكي نا نم عنام ال رذئتيحن يزيلكتالا لاف

 توكسو رثالا اذه مدق بسبسب نكلو اهئانب ىلع ل ثعابلا وه ناك

 دحأ فتي ملر خلا مع نم هل ام ركذ نع نيخرؤوملا نم ىضم نم
 ف والا تعونتو بهذ ام ىلا هيف لك بهذ لب هنقيقح ىلع

 ليوافالا ترثكو

 لاوقالا كلت نم هيضترت يذلا امو نْشلا لاقف
 نأ نم نييواسنرفلا ءالعلا دحا هلاق اموه هأرا يذلا لاقف

 زجوم هجوب فراعملاو مولعلا نم مثدنع أم ىلأ ةراشالا هنم ضرغلا
 ظ زب قيرطو

 ةرعاقلا علض لوط نا دجو لاقق كلذ فيكو خيشلا لاق
 م1051 هريطسا نم لكل عافترالا نإو م١5 +01 مرهلل ةعبرملا
 رادقم عير ردقلا | ذهو م 5 نيطخلا 0 نأو

 مدن تلا« دان اج د رن دبل ني لع
 هتدعاق عبرم نأ هريغو طودوربه ركذ يذلا روروالاب فورحملا

 نوكي اذه ىلعف مدنع فورعملا بيرجلا وه ناك اهرلو عارذ ةئام
 0 ةبسن هجولا عافترا نيبو مرطا ةدعاق نيب
 مرطا ءازج عيمج ريداقم انراق ول كلذكو ةعبراو ةسمخ يددع

 ريغ نم ]ا ةبسن هيلا ةبوسنم اهنأ اندجول روكّذملا عافترالاب



417 

 هفضوب لذبو ةراغلا نايا كروتفو ىاقألا اريلا زجر هلال
 ةنايدلل تبعت ةيو 00 هن 3 ءاياوز هيجوتو هيلعوه يذلا
 اهضعبل 'ةبسلاب هوست | !بسللا رم اهتازلا قاف كلش

 ةليوطل |ةينبالا ةدحو 20 يا

 مضواعوج دورا كارلا الع مست تلح لا0ا سا
 زيلاهد هب نأو ةبرت هن أ ةيبرعلا بك ف تار 0

 اهب ام معي ال 9

 ”نومألا نظ دقو رئاخذو الاوما هب نا سانلا م

 ب فرصو رييكلا مرطلا تخف ةبظع ال وما هب نأ يسابعلا ةفيلخا

 دجو هنأ ليقو هنع ىأن همده ىلع ردقي ل ايلف اًيظعالام كلذ
 مدهلا يف فرص امردقب

 مايقلل فيضلا نذانسا ليلا اذه نمااتات داك دق 1

 ءادعو و هاباجاف ةلبقتسما ةليللا يف هلزنم ىلا يزيلكنالاو نيشلا اعدو

 ذاتسالا ةرضحأي نيش هلل يزيلكتالا لاق ةهربب هباهذ دعب 0 0

 معلا نم وغلب نإيرعلا ءامدق ناب نوعطاق نيخرؤملا 8 نأ

 لاكب ايدحو اًيدق للا عيجج مل دهشو ميغ اغلي ل ةجرد ةكحلاو
 هذه |ونب *القعلا ءايلعلا ءاكحلا ءالوه نا لقعلا سي ال اذببف لقعلا

 ىلع امو دج هليلج دصانم نم اناا لي ربع سئ 0١
 ةينكلا نه

 دي يلع اهوانب نوكي نا نم اًضيا عنام الو معن ذشلا لاقق

1/8 
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 4 هلكت كفراحرلا يحلي ةفرحرلا ةعارفلا اذا
 حا نم عم اهبكريو نفسلا ىدحا رادخي تاسلا دجتف تاودالاو

 يرهش ةدم هينج يثام نع فورصمل داهم ديري الو هدر
 امضعبو اهحاوضو رصمب ةماقالا يف امضعب يضقي نيذللا ةحايسلا
 نفسو نكاما ةرجإو برشو لكا نيب ام اهديعص ةهج ةحايسلا
 كلذ ريغو لاجرو

 مكتمزال تقولا كاذ رصبب تنكو يلع هناحس هللا "نم نإو

 اهعاقب نمريفك ةيّور يل قبس ناو ينال ليلدلا مل تنكو

 1 0 نأ وأ ا بالا 0

 نا نظإو اًديدج الع تددزا اهلا كرظن رركت اهلك هناف

 ا اس مد اخ ل لم

 رظنلا ناعما دعب نم ناسنا لك هفصو ثيح اهماينب مظعو اهماره
 ا ا ع مالو 0

 دهتف ىأر امالا ركذ ام الك نأ عم تاينبكلا نم رخالا هب هفصو

 مو هنم ضرغلإو فاني دبابو ماصار هلك فصو ضعبلا
 ا 0 لاق مضعبف ف هدعب ىثأ نم هققأوي

 راثالا نم هن ١ لاق نم منمو مويغلا م لاق

 ىلا نم هب لدتسي ارثإو مفراعمل الحم نويرصملا اهلعج يلا ةليلحلا

 رابنعالاو ةمضعل و راخثل إو ةهبالا نم م ناك ام ىلع مالا نم مدعب

 مولعلا نم .هبلا إولصو امردق ىلع هلكشو هتروصب لدي رئا وهف
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 تاذلب عتمنلا فيك فرعن ال لالضلا ةيدوا ف نيرئاح لهنا راحي

 بحا نامزا ذنم يلا كتقحوف هناحيس انل هللا اهدعا يفلا ايندلا

 باك نما ام ىلع علطإو اهيحاون يق رودإو نادلبلا كلن رفاسأ

 ينيب لوحي نككو راطقالا نمر طق يف اطريظن ال يثار اثالا
 1 0 يفاف كلذ عمو ناثدحلا فورصو نامزلا بوطخ كلذ
 0 اذه يثرفسلا

 ىلع ولع الرا الو هوركذ الا اًربخ اوكرت ام نيحايسلا نأ من
 لس ةذلل هذه قو مرابعلاكر بخل سل نكلو ؛ 0

 تافاسملا ديعب عطقت اهنافراخلا تالآ ةطساوب رحت اوربلا يثرفسلا

 امن عتنمإو ماع نمالا راضو رفسلا ةشم تنقل كدا ق زل( برقا

 لئاوغلا نب ريالا يف ىشخب ناك
 يق هئاقلل حايترالا ار كفو ةرملا ةرسملا رابظأو رشبل اب زيتل ا هباجاف

 رصم

 لبسي ام نالا رصمب له هل لاف مث ذاتسالا لجرلا ركشف

 ةيرب تاروباوو مهتماقال ةدعم توب نم نيحايسلا ىلع رمالا

 ' مايا مزلي ام كلذ ريغو بايالإو باهذلا رمآأ لبست ةيرحبو

 ظ را
 ابوروأ تردمو ةرهافلا نيب قرف ال نالا يزيلكنالا لاقف

 ىوقلا ةفلنخم تاروبإو اهلين يفو عاونالا ةفلظشم تادنكول اهيف ناف
 نع االضف واش ثيح مم بهذتو. نيحايسلا ةحار.: ىلع زيست

 نأ
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 قوف يللا ةسل هش ةذل ذا دئرفلا نم دقعلا ةطسإو لح يتحايس
 *الا برشب ناظلا ةذل

 ليلا لك ليي انعبط نأ ذاتسالا اهيا ؤيشلل لجرلا لاق من
 امسال ابهلهأ بح ىلع ةلويجم انيولقو قرشملا دالب رابخأ ةفرعمل
 ةليب| وب اهنم ال ةلوغم اندالب يف ةمدابلا ىلملا عيج ناف نييرصللا
 يلق ريم هادي اندالب هيردقت يذلا نقل |و اخو انينامورلا
 مدقتلا نم هيف نحن اذلكف ةركلا ناكس عيم ىلع لب لضفلا انيلع
 اهب عفتنأرئاخذ |ورخدأ موق نم مل ايف نويرصملا هببس ةورثلاو
 مدعي كزأب اهيلع_ىبن | تاساسأ اوعضو دق مافرخآو الا ثدعي

 هذهو اط نوسسؤملا مث نالا ةدوجوملا مولعلا هذهو تامدقتلا هذه

 ىلوالا نورقلا لها ىلع ىلوطلا ديلا اهيف ل ناك ةرخافلا عئانصلا
 ةينبالا نم رابخالا بتك يف منع روثاملاو راثالا نم مثدعب يقب امو

 مةراهم ةدشو مردق ديزم نع برعي ةليمجلا عئانصلاو ةليلجيا
 مراكفا ولعو

 نم بولسالا اذهب نساحلا نم رص. هتركذ ام نشا لاتق
 رعاشلا لاق 5 بوبخلل بمكتأ رفا فينا

 ةليلك بيع لك نعاضرلا نيعو
 ايواسملا يدبنت طفلا نيغ نا اك

 انك مولعلل كللعج نم 0 ذاتسالا اها لجرلا لاقف
 قينل قرغلا الا ىلإ كك نوير صملا اليل هنا: اذلضلون الا كامعبو
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 نوناغلاو ةثلانلا ةرماسملا
 رمعم مأ ارهأ

 سبب أقملإو

 يزيلكنالا لحمملا اوهجوتو بوقعيو هدلو ذخإو خجلا ماق من

 يزيلكنالاو خيْشلا يقبو بوقعي عم تلا نبا جرخ مث هيلع إوبلسف
 كلذك اه اديو كيدحتإو مدا نم فيدل كارلا

 م عشا راوي هلو هل اف يريكلالا بال نم لجرداذإو
 ةغلأب ةمات ةقرعم هل نإو هلحايس ةرثكو هلإوحاب يشلا فرعي ذخأ
 ةيقرشلا ةيعبجلا ةسردم يس هيلعو ةيبرعلاو ةيكرتلاو ةيسرافلا
  لجرلا ظع كلذ نئشلا مس الف ثاغللا هذهب اهينأي سورد

 لجرب داليلا هذه قي ترف شيح بمرإلا ران نان ١
 نم لح دئاوف هتامولعم نم بستكا ىلعلف برعلا ةغل فرعي



 ناز

 الا هل ةرث ال لب حدي يش هلكاذه يف ام يرعل ئشلا لافف
 ةبسنلاب رانل اك لجرلل ةبسنلاب ةأرلا ناف قالخالا داسفو قاقشلا
 داقثالاو باهتلالا رانلإو بطحملا عاتجا ىلع بترتي كف بطعلل

 ردك كك ةأرلاب لجرلا عاتجا نم لصحي كلذك
 مهدد نع 0 هذه نكمت الولو داسنلا عاونأ
 ةمكحم ةداعلا نكلو اهوركش الو اهوفلا ام
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 هتلءام يرذع نكلو عضاوملا هذه روضح نه نوفنأت كترضح نأ
 0 ابدأ دالبلا هذه دئاوع ىلع فوقولا يف ةبغرلا نم ميف
 نا رولغا تيك ولو ةداعلا هذه ةفرعم ىلع هب ؛ اوفقتل اهيلا هب

 00 ا | كربخا يذلاو هب تبهذ ام ةيبرتلا نسحب لخي

 5 0 ال لاكلاو راقولا ايفانم
 هر هلعفنل كولو هاربالا نأ. ىتج ادئاز افغش صقرلاو ولالا
 لاجرو 32 نم 9 هيلا نوعديو مهويب

 اهيلا بهذي الف ةلبللا هب اك يذلاك هل ةدعملا نكامالا امأو

 مارت سانلا ءارقف الأ

 يند ناكولو ولابلا ىلا يعد :رم لك نا مدئاوع نمو
 مغأو ا ةيلاغ بايت ذل الآ نهذيوال ةفرحلا

 0 جت ميشلاب ا م

 نم نود 0 يف هتتبوأ هن ا يف بغرب مم

 ام رثكا اهبف نوفرصيو مئاسن ةيلح غي نوغلابي مدت اهادع

 رذع هأرل ف سستال لجرلارصلول ىح ممل لع هرفي
 نا مدئاوع نمو ًرهقو اربج هب نيزتث اهب اط يآ ىتح هفياضت لب

 اهادع ام هيف سبليالو اهادعتي ال ةصوصخم ةايه مدنع تقو لكل
 الف اجراخو الخاد طبرلاو لحلا نهديب ىناللا نه مهءاسن نأو

 هتأرمأ نذاب الا يش يف مم لجرلا فرصخي



 ش 4٠

 ناو ةمسج علابم اهيف نوفرصيف نابشلا نم ريك يل ايللا هذ
 فايرالا نم رضحي هنال ةنيدملا لها ىلع ةرصاق تسيل مهيب ةشحافلا
 كلاذلف ابحاص اطرظنتلا انإو ةمدخ لع اهل رثسل انآ ءاعبف ضب

 اذه عنامالو ركنم ريغ نم عضاوملا هذه لنم يف ركللاو حلا رثكي
 ان كنع مككالو ناكملا كلذ ةأوح ام ضعب هنا نظإو ناك ام

 رج لا طخ ا يرن مكر لف مالو تأ
 كينيع تآلمو هلك كلذ ىلا 3 دقوا هدلول خشلا لاق

 تملع امأ كتدوع هلثم ىلع وأ كدلس كتلسرا اذهأ هلي دحا لقي مل ام

 بص هلوق تعمم امأ 0 1 نط ا

 اكيلنأ مدلا ىرجت مدآ نب ١ نف يرجي ناطيشلا ن | )سو هيلع هل هلأ

 رظنلا ماككلاو لالجلا يذ هير نعع مالسلإو ةالضلا هيلع هلق
 دجي انأيا هنلدبا يتفاذغ نم اهكرت نم سيلبأ ماهنس نم موهس مهم
 د ظعي نشا اهيبو دعتال اجو مسا

 جحشلا عطقق لخد دق اميلع بوقعيب اذإو لصح ام ىلع هثنعيو
 26 هللا كرالأ اناا هالو: كترقفي ( ىلا كاطتملا نيرو هنالك

 هلاسرأ نم يدوصقم نكي | ل اقف باوحلا نم هدنع أم ىلع فغقبل

 لثم ىلع هعلطنلال اهلهأو ةنيدملا هذه لاوحأ ىلع هعلظنل آلا كلغم

 اهتفرعم ىلا ةرورضال ذأ رومالا هذه

 انيقي لعا يناف يئذخإوت ال يديساي هيلا رذتعي بوقعي لاقف
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 ةراخا لجان" ضرالا |وبزتي نأ ميسر لاس كر
 اعيج امنوعفريو امخوعضي ةراتو ىرخالا نوعفريو ةدحأو نوعضي
 ال نيجارفملا نم تاضفارلاو نيصقارلا بلاغ نأ بيردلا نر
 منيب فورعم مسأ تايفيكلا هذه نم ةيفيك لكأو لحل بابرأ نم
 اهنمو ناكناكلا ىسي ام اهنمو اكلوب ىبسي ام اهنم بوقعي ينربخا اك
 ةجارتسالا تانكلا (ضعباق توقعي ىفذخا دقو ىشول) ل

 مزنه نيرخأ موق هيف تيارف لوالا ناكل لخاد انأكم يل لخدو

 | لكلاو كلذ ريغو ةراجتلا برشي نم مهمور افلا بعلي نم

 ىهو ألا 5 لجر ىل 0

 مهدوصقم نأ ممالك نم تمفف ينيغانت يشو الا ةأرما الو ضال

 ةجرد غلبت م مهخلب 0 وأ يعم صقرلا

 يرصم يف مربخيو ينع ةباجالاب ردابي بوقعي ناك أه مةفرعم
 كرم رجب انا ىتنحم نإو هلصا ليل رمال اذه إس

 الا الجر كانه تيأر امو هلهج نم بخ ءيثلاب ملعلا ملوق باب
 تلأسف ن نالجرلاو لجرلا ةأر ألا عم نوكي ةراتو ناتأرماو ةأرلا 0
 يالا زاد لاجرلاو هلسلا هالوه نين له انينم
 نوعطقيو هتننإ وأ همأ وأ هلجوز عم لجرلا عملجي امبر هن هنو بسح

 ا رخالاب اهدحأل عال نوقرتفي مث تأيرخسو تايلرغ ىف

 لثم يف عيدجي دق هنإو هير يذلا ليكشنلاو ربيغنلا نم لصحي

17 



4 

 دلجي هتروع رتس نم منمو ناسنالا .:رم عون يف دجوت داكت ال

 نم كلذ ريغو بارعالا ةئبيبك ةورف هربهظ ىلع و بارجلاك
 ريغ ةرفانتم اماغنإو ةفلتخم اتاوصأ كانه تعمسو 2 تايه

 ل ا ا
 الو تعجرل ةقفاوملاو نيللا ةقفارملا طرش نم ن لو نوما
 . ضبق كانه ىلأ انلصو نيح بوقعي ناف تعمم الو كسير 1

 ركاذتلا لحم انلصو نا ىلا ةعاس وحن يل راسف هتعمتف يدي ىلع

 نم عستم يف انرس مث نيكنرفا ةركذت لك يف عفدو نيتركذت ذخاف
 موسرلا لاكشإو فئاطللا عاونأ نم هيف انأديم انلصو ىتح ضرالا
 الالة لا رو ات انكم 00 د اال جرا

 فرغ ناديلا كلذ لوحو مساج | ملعت ال مائيه فالدخالو

 اهنمو مظلا اهنمو رثكا 2 ام اهنموأ داو عاام ةريثك

 عا ذه ”كباط الإ ضب ملف اهادح | يف اندعتف وفلل

 ةرات عرست 1 0 صقرف ناديملاب نم بلاغ ماقو تبرض

 صقرأل نوموق# اون اكف ةعرملاو ىعبلا يق ابعم مهو ىرخأ طبتو

 ماس هلام ارجل عكار ع نب رع ري
 مصقر 2 ضو مريخ موقي و 0 نوموقي مث أوجيرتسيل نودعقي

 طسو ىلا مضعب فلخ نوربسيو نيفص نوموقي ةراتف.تالاح
 موتي وأ هنم ادب يذلا هعضوم ىلا فص 0ك دع من نادبلا

 امضعب فلخ ناروديورخالا ديب اهدحا ذخأي ةراتو رخآلا عضوم
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 نوناهلإو ةيناثلا ةرماسحلا

 ول ابلا

 هيدي لبقق هدلو هيلع لخد مث ىلصو ماق ربخلا رفس

 آلا تيأر ام لاقف اهيف ةومتأر يذلا امو مدليل تناك 73

 تيأر نونف نونجلا موق ىنعم يددع ققحت ىتح نونجلا نم اعون
 تالسنا كو هتيبأو همآقم يعاري ال ربمالاو ةتبيشرقؤي ال ك انه ويبتلا

 ٌمريقفو مهنخ نيب الو مهيرشو معبضو نييزبي الهردق نع لزانت
 قيقر شامتب ههجو رتس نم مهم ةفلظخم ثافص يق امإوفأ تيأرو

 7 00 قرولاب ةرتس نم مهمو دلجاب هراس .نتخا عينو

 هن 1 بيشلا ن 0 نولب :

 يتلا 0 ضبللاو رخال دومألا مهف
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 الضف كتجرد نم عفريو مترهش يف ديزي ام مم مفرعتو ”امرك ءانلع
 نا لجرلا كلذ ينربخا دقو لالح هجوب لام ىلع لوصحلا نع
 اكترف نييسخ سرد لك يف مترضأ اولعجي نا مدارم
 يلرلاف فصنو ةعامش سردلا نمز ناف كلذ يف كيلع ةقشمالو
 هيف نآف اوعنتت ال نأ ن لا اذا هنأ يدنع

 آلا لعت ال يف١ مدئاوع ضماوغ ىلع معالطا اهلقا ةريثكدئاوف
 عفتتأو عفن نم يف هللا كراب لبق دقو اصوصخ مهم

 ةالصلا تقو ناح دف ناكو نسحلا هدصقم ىلع تلا ىنئاف
 مان مث ىلصف هالصم ىلأ ماقو نذاتساف
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 مث اًنادق نيعبسو ةئاعسو نيفلا اهتحاسم تغلب 1/7/7 ةنس كلذو

 يف نالا امإو نادف ةئاوسخو فالأ ةتس تغلي 1800 ةنس يف

 بلاغلا يف ةعبات  ناكملا ةعس نا كت كترضح ىلع ىنخي الو كلذ فعض
 نا دعب فمنو نوط وغ نا مددع غلب دقف ن 0-

 75 1 ىف اوودي يال شالا ا. مسا رخإ لا

 0007 او ةيافك هانركذ اهفو يزيلكنالا لاق من

 داوي المل كيديال ام اذ ١ آلا ًاليلق اهتح ف ا

 انك يذلا انبحاص ناوهو هب مربخأ نأ نا دي ديرا رمأ يتب نكلو هلك

 كترضح ىلع اهيف مسي ةركذت لسا ايلسسرمب انك نيح هب انعمتحا

 ناب مكل اصوصخت ايإوج هلاسرا مدع يف كيلا رذتعيو ملت ىلعو
 اندنع نوكي نبوي دعب .هنإ 8 بجي امي يني ال ةيبرعلا يف هناسل

 يأ ناك ني قارن عونم مم اضل لسإو س
 الا 5 دقو يف لع هيف هعم قفت او 6

 هنع ةدافالا بلطي

 رمالا اذه امو شل لاقف

 اوطعت ن | يف مترضح جرا ن ع 7

 م فاو ةيبرعلا نونفلا نم سورد ضعب ةيقرشملا فراعملا ةيعمجب
 ىأن هنأ تننظف "يلع رركي ) هنوكل ك انه انك نيج كلذب مربخا

 بطب لم الأ وهاب ةيعمجلا كلت نايعا نم لجرلا اذهو هنع
 ءارم لك ةعابجلا ءال وم بانجما يأر ىلع فوقوم وهو بإوجلا
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 سئانكلا نم اهب ناكو نيتسو ةعبسو ةئاعبس جلاصملا .تاذ

 رشع ىدحاو نورذشع اهريغ نمو نوعبراو تس سيفاونلا تاذ

 ةثالثو ةئام ةرويدلا نمو *اسنلل ناثو لاجرلل ثالث ءارقفلل ةيكت

 اناتسرام نورشعو ةعست اهب ناكو رشع سرادملا نمو نوثالثو
 انتثإو ةيفنح نوتسو تاروذانلا جارخال ىرجم نوعبرإو ةسمخو
 . ةمصبارطلا ةيلياهم دحإاو لكل لاقي ابإوبا ةثالثو اقولس رفع

 :ه لالععصالا ضعب لوالا مايا 1 ال اب قحل ناف تلا نم لكايه

 يفابملا 0 ٌلزعم مزال واد عيارخا الا

 بحا نه لك ىرتف تارئاينلإو وهللا تالحمو ثادناكوللاو
 يهن اهئاجرا دصق عرتنم .عدبأ ىري وأ اهءاج هرظن عني نأ
 ايجال/ لل انلرا ام اهل اني ار ةغدبإ لكو :لقاقسالا زب وهل | راكرخ

 لدي امبو عمسي نك ىري نم سيلو عمجا ايندلا نساحم تزاح دق
 تناك لصالا ف اتحاسم كرا لوألا اطا> نم تلقققأ ابن ىلع

 ىرقلا ءانبك ينبم روس اهب طيحي ايرصف انأدف نيتس نع ديزت ال
 ةثايسمخ اهتحاسم تغلب نا ىلا اهلها رثكيو عسنن ثلاز اه من

 ٍ 5 روس اطوح ينبو شيكود بيليف توم دعب كلذو نادف

 نيصخل ]و ماكحالا ةياغ يف لفازمو جاربا هيف لعجو عافترالا ةياغ
 يفو نادف ةئاعست رشع ساخلإو رشع عبرلا نرفلا ف تغلب م
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 ةتس ب بارما دا

 | ا كنا كلذ 1هووش قرا رانا تاتو قالا

 مهنغ سانلا اهب لماع كلذ عرتخا الذ تال اوح قاروا دوقتلا
 هرمأ نيطتسام الو اارمانلا اميلا 00 ةءائغلاب اريل راص ىح مريقفو

 عمتجا مث نيماسم ةدع اكيرمأ تاهج يف كنبلا بحاض عضو

 ةبق تغلبف ةدحاو ا,عرادأو ادحإو اهلام راصو ةينابموكلاو كلنبلا
 11711١ ةنس يقف مث 177١ ةنس كلذو اريل فالأ ةعسن دحاولا مهلا

 كلذل ددحو اي ردت موال ةمهف صقنب ةمكخلا ماو "تفرق

 مارس لكل ةررك ذل هللا نديم ره قارا اضاع لع
 سانلارغكا كلذ نم ررضنف همس ةبق صقت روكذللا داعيملا نع

 تيز) ابزيراب عراوش أوروني نا اوداراو سان عمتجا 107/٠ ةنس قو
 ةريل نيعبرأو ةثالث ةدحإولا ةنسلا يف حابصم لك ىلع اولعجو

 مياصلا  لبخت يا نيباوملا نب ابنم لل يدلؤلط نرشع انعلاو
 نوفلؤملا 5 اب تناكق
 تابوقعلا ناش اهيف ففخو ابوروا لهأ نمربنك اهيلا لحرو

 قلخلا لاوحا نم ءاش ام بتكيو هتيرحب لكي ناسن | لك ناكف

 لاجر اهيفربظو ةينيد وأ ةيسايس ةيموع وأ ةيصوصخ تناك هاوس
 منع تلت اف راطقالا رئاس يف ترشقتا ابتك اوفلاف راكفا ووذ

 زيراب لزانم ددع غلبو لتعلاب مريغ ىلع اوزيتو لهجلا بهايغ
 توزشلا ادرك ةنلكل يوشع ايم 101 نيش ايالا كلل اف
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 انة ايار ادخل( هينا لوح . فب اروجلا قاد
 نوت | هأشنا ناك يب مدرو ناترام هساسأ عضو يذلارصنلا باب
 ىرت يلا راحتالا سرغو  قدانخلا مدرو ١١/الال ةنس مده دقو

 نمو ةنيدملا لهأ ةحصب رضت تناك ًالالت لازإو راولبلا لوح نآلا
 صخو قرطلا هب جلاصم بترو ةعيدب ةينبا اهلحم ىنبو اطوح
 ةفورعلا ةرييكلا ثابرعلا هتدم يف تربظو قيرتلل ءافطال الاجر

 ةنيعم نكاماب اهصصخو لبق نم ةدوجوم نكت مو سوبينمالاب
 اهبكري ال ناك اهترجاولغل نكلو ةمولعم ةرجأ ن ناكم لكل لعجو
 اهيوكر نم عنو ةداتعملا تابرعلا بوكر عيطتسي ال نم لا
 اذهطو ةرشع ىنا تراصي ء اعدل لل تناكو :موحتو ,ةيجيرعلا

 نم لك اهيوكر يف صخر 1818 ةنس يف مث جرلا ةليلق تناك
 ارجو ةنااتيرطل ملا رداع نك تقيل كلذ فد
 نيعي نأ رمأ يغبني 5 نيتفيظول اب موقي ال دحإولا نا كلملا ىأر ايلف

 ملاوما ىلع سانلا نمأ مظننلا اذه بيسو دحإو ةفيظو لكل
 مددع علب ىتح اهيلا نودفإولا رثكو ةنبدملا ةراع تعسنإو مهلهإو
 نيدايلا ددعو ةئامسخ بوردلا ددعو سفن فلا ةئامسخ همايأ يف

 ب آان كلا انلازشع ىنا ليزاملا ا

 دلال كما ديو لاو نال دع لا فرقد ف
 0 0 هتوم دعب نيدلا يضحأو تايظنتلاو تاراعلا نم

 هيف عمجو ةفراصملل اكنب ووال ناج ًاشناف كلنرفالا نم تارايلم



4.1 

 نينإوق لع نا هب أدب يش لواف اهروما ماظننأو اهتراع ىوس
 مهئاعم ةرئاد عاسنإو مهئاعتا بابسل يف ذختا رث اهلها نيب لدعم
 0 هذه مث يف ىفاع هن | آلا اهعسوو 0 متو اقرط مضنف
 متم سنا ايسال كالمالا باعصا ىضرأ ىبح ةهظع ةقشم
 و ميرا اذجا لا قاما مقل ةلمقلاو نيلاقلل (ايهزتم اهنكا
 اصوصخ عراوشلاو نيدايلا ةريثك ةنيدملا تحصإو هدارم مت دقف

 نال حل اس جلا كلما لالا ليل الضال
 ميل لها فو يلو عدو السا نكي ارق تم المار ةجلا
 كلذ ىلع بترتو تابرعلا ثررثك رشع ثلانلا زيول وهو هدعب نم
 تاعزانملا مي تعقوو لبللاب ماكر ح ترتبت ةصيرعلاب ةرفك

 ررضتق. ءاسنلا هلك كلذ ببسو ءارالا ان ىلا. مهم ترس تح
 فتينإوق ويليشر لمع نا ىلا اذه ىلع لاحت لزي ملو.يلاهالا
 ةجرد 000 تريلا ند ني ذعب صقتف باقعلا

 اهوفرخزو بشفخملا لدب رجكأب اهونبف 0 ةئيه |وريغ ةيهافرلا
 ىلوت نا ىلا مدقث يف |ولازي لو مثواينغإو مهايعأ اصوصخ 9
 سرادم همايا يف تحتأو ندهدلاو يارا 4 اودازف رشع عبإرلا زيول
 دورابلارب ركفا ناتو ةناخدصر ءانإو هلع تيوتا علا
 نيزو تارتايتلاب ةامملا بعالملاو يفالملا عاونا همايأ يف ترثكو

 اهنم ةهازنلل نيدايم ةنيدملا هي ثدحإو هلوح يلا دمملاب رفوللا
 مودنف نادنيمو 171117 ةئس ةماولل هلع يذلا ليروخادلا نايدنم

 ١
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 نأ الا معي مل طعما نم هيف ما. يئرت الو. لالغلا نه اريك

 ريا إلا ةرويدلا ضعبإ ىلع ةدحإو ةعفد وماق

 عيزومب سلجم رمأ مث مث هومساقتو ئىذخاف ديدق مو ماد دإو زبخو رب
 :دزلكل دقو رب لك ةرويادلا لع تاهاعلا يوذو كرقنلا

 نم رفمال خل سسنلا لع ايف م ان وشلل نارا ا

 هادا م 01 تع ام 3 قنوداطمب :اورابغ 'ساجلا/رمأ

 هنوف قوما ماظعب زيخلا ناكم نوتابو هئاعمإو همدب مل هنوناو
 اوارو راصخحلا ىدامت اهلف اًريخ هنم نولمعيو ءامو بارتب امنوتليو

 ىلا اوبهذو ريبك قلخ مهم رف رامدلاو كالللا ىلا لآ لا نا

 ام ىلع اولصحت نا لجال جورخلاب مل نذأي نا اوبلطو كللا
 فالا ةثالث وحن مهم جرخُ ”اسنلاو زئاجمل و ءارققلل نذاف هب نوتانتي

 تااط دق مهراصح نأ ىأر الل مث جورخا نم عملابرمأ مث سفن

 جدلا ندإ كهل مام يق ربد هنينمأ هب لصحت لو 000

 نإو كيلوثاك ةنيدملا لهإو يناتستوربلا بهذملا ىلع ماد ام ابلهإو
 اتوعدو ةدحاو هلم تناك اذا آلا ناوقتسي ال ةيعرلاو يعارلا
 مهلا لع بالف تيأر.ام يارلا اولاقف كلذب هوب

 8 كلذو مهيد يف هلوخدب مربخي ةنيدملا ىلا لسرأ

 نينس سمخ وحن راصحملا ةدم تناكو باوبالا هل اوتو هب وح

 مزعلا مهم تنوق دقو ابيع اًنيث متم تيأرل الخد نيج ا
 ضرغ هل نكي ) ةنيدملا 000 0

 0-0 ذا

 بباب” نييك يمص مس 4ك ضال

 تتدنيخ نسم
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 5 منم لتقف تايالولا لا ىلا كلذب بتكو
 ىو اجلا ىلا باح اذ يلا لاول دو اولا لع م

 0 امر ا
 نه منزلي ام نهلع ىرجأو عضوم يف نعمبجت نهب موقي نم تام
 با مل دجوي مم مل نيذلا نينبلا فاضإو هدلأو لام نم نخوزي أو

 لها نيب لصحي ام بلاغف خيشلا لاف رث هكيلام ىلا هيبشالو
 ناخوإ نيذلكا هيدي ةعيظنلا :ثداوحلا ,ةذط ماتم نم تانادملا

 ضي نأ اخ مارملا لع اهنلخدب مث مهيب يف لطابلا لهل اه
 الا كم ك2 :تندع الإو اهضيخدي لزم اهل هللا

 ةيغر لع دقو هليدح  ةيق ىلا يريلكتالا عجنر تكس الف
 ثلانلا يرنه تومو ةثداحلا هذه دعب هنأ مث لاقف هعامم يف تلا

 هنود تالفق ةنيدملا لوخد دارا او ايناتستورب اكو عبارلا يره مأق

 نمو اهرصاش ام اك نم اللا انيس هللا: :اينرغيل نقرا
 املهاب لحو ءالغلا ةنيدلل 0 ايلا دري ناكام 0

 مرذحتو لاتتلا كيلا تناك اذه عمو ”ابولاو طحن

 جرخيو هحالس ذخأي قمر رخأ ف طوع 0 ناكف هل ملستلا نم

 هيفف ايندلا ع حالص كلذ يف نكي لوقيو نيلئانملا عم
 ثتلخو ةموانلا نع اوزجعو ةرصاخملا ةدم تلاط اهلف نيدلل 3

 ايش يبت سسقلا إوأرو ريطنا إو ةبحإو ريقنلاو ليتفلا نم ةنيدملا
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 موي تاذ هيلع كدزم لخدف هعبت رمت ذابق ناكف ريثك

 هتبجاف ءاسنلا لجأ نم تناكو ىرسك مأ هلجوز هدنع دجوف

 نوكي نا ديرإو ابن يلص يف ناف اهيككأ نا ديرا يفا ذابقل لافق
 لخد اهب كدزم مث اهلف هتديقعو هنلاقم ىلع هنوكل ذابق هعاطاف اهنم

 اهب لعفي ال نأ هيلا عرضتو هيمدق لبقف اًريغص ناكو ىربتك هيلع
 0 ربك . هن دعقو ذابق تام اف هل كدزم اهبهوف

 يفآ مل هلاق ام ناكف مثدهاعيل هصاوخ عيج عج هناكم .تغلا

 احا هل هلق ألا كدر نم دحا عدأ ال ينأ لع فيش

 الو ةأرماب دحا صاخب ال مهيب 0 ]و نمايلا

 ليس لهشو ءامركلا رصانعب سانلا لفاسا طلدخا ىتح لام
 مالا ةلفسلا تلصتاو تاوبشلا ءاضق ىلا تارجافلاو رجاوفلا
 اذا نييلا اورظني را كفوا لخل ناكام يئاللا ماركلا ءاسملاب

 ظ قيرظ يف نهر
 كالو هللاو ضرالا هي داسف اذه قيدنزلا كدزم هل لاقف

 دسغن) ال مصنل

 يدلاو | تلألس. نيب ةنيبفملا .نياي ركذلاا ناوؤشوان هلا لاق
 اعرخ وغ تيضف كل نذاف يأ دنع تيبملا يف.كل :عذان( نا

 ىلا يفنأ يف لاز ام كبراوج نتن نإو كلجر تلبقو كب تقتحن
 هتفبج تقرحإو لتقف هبرماف من لاق يل اهتبهوف اهكيلاسو نالا
 ةيدقا ا ةنايدلا ربظأ|و ةيسوجحلا ةيوزاللاو ةيكدزملا مد ةحاباب يذونو
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 ةكرشلا نع

 راضواهشإ االلالل ذر فزت جاليسا ل كرا اولا
 ةملصالا ةنايدلا لهأو مأينلل ةصرف بقرتي ناتستوربلا نم يتب نم

 ناكو ناتستوربلا نم يتب نب مهرغتو ماقتنالا بازحا بزحت
 . يرنه كلم داراف زيجوو كودلا كاذ تقو ةنيدللا لع سيئرلا

 _نييسق 0 راصو اعزانتف لالقتسالاو دادبتسالا كلاثلا

 لئخإو ءامسلا نانع برحا رابغ لصو ىتح ءامدلا 0
 دقع نأ ىلا لاحلا اذه ىلع رمالا ىدامتو لالدخا يل ةموكحا رمأ
 كللذك الوأ تناك هءاضعا نال كلذب يس افإو رشع ةتسلا سلجم

 نواب ال مهلا ةذنسم ةنيدملارومأ ت تناكف نيكيؤرا اوغلبو | اوداز رث

 اوتغنلي لف سلب 0 او كللظ نم كللملا ىنغ ةريغر الز كلل

 يف ملع ظلغاف هيأر ىلع ةيدملا لها نم دحا لوعي لو هلوق ىلا
 زارت وح انو الار ولم اولتقو ةنيدملا لهأ هيلع ماقف هل اطبإ

 نيسدقلا نم هودعو هتمر ونفدف الوتقم هودجو 2
 قرد خلا ذابق كللا نرمز يف هنأ يحب ريشأا لاقف

 ربل راف رلط 15و ليسا ءاذم نك لفات لارا ١
 تالاقم ثدحأو ةوبنلا ىداف كدزم هل لافي قيدنز لجر همايا

 0 ءأ 7 000 0 17 ةحابإ يف
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 لاب النزل ل ديرك واليا ىلع الا تدرط لاقط
 00 نحنو الا *الا نم مهانعنم ام هللاو بيلك

 اما اهنركذ دق وأ لاقق يلا ةقانب كلعفك اذه ساسج
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 ساسجاي لاقف كلملا دجوو ءادراف لاب هنعطف هسا 0

 هيلع زهجا رث ائيبشو 0 ا دط لاقف ينقس
 اسجل نا: اهيبال تلاق دعب نما هبخا تأ ا
 هاكر تجرخ ام هللاو اهوبا لاقف هانيكر ةجراخ اناج دق انش

 هل لاق ءاج ايلف هربظي ال عضو هينبكرب ناك هلا ينعي مظعرمال آلا

 عر تنعط لاق ينباي كرو ام هوب
 ناكو هنخا ىلا ساسج رظن رث من لاق انيك ت اتق أ لاقق مز
 اهل لاقف ةلضن ايبا
 رجارقلا ءاملاب 42 صغت + ابرح كيلع تينج دق ىفاو

 .حاص ريغ رخآل تبش ىتف 5 اهم محب اها يا نك

 تلاقو هسفن بيطن هتباجاف
 حالسلا ثر الو ماو الف * ابرح "ىلع تينج دق كلت نإو

 تدعو ا بلطف ليل انو »نباح يخاز

 5و لش لكلا اهب يرض ىتح اماع نيعبرا ترمتساف نييح .نيب برحا
 نرا ىلا ءايزلا نم ناك ام هنم برغإو رئاظنو لاثما نم كلذل
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 قري الف هتيدوأ يمحي نا بيلك ةداع نم ناكو بارس اط لاقي
 شحو لوقيو باحبلا عقاوم يبحي ناك هنأ ىتح هلبإ ريغ اهف
 ةربنق هيفو هامح دق ناك عرب امويرف جاهي الف يراوج يف اذك
 نير ا كان الع ىطشم اير صال سا

 لوقي دشنإو ينمذ يف تنإو كعّور

 رمي  ةربق نم كلاي
 يرفصاو يضيبف وجل كلا الخ

 يرقت نأ تتشام يرقتو
 ترم نأ قفتاف عرملا كلذ لخدي ناريعب بحاص رج اف

 هتعطق ىتح اهاقع ةقانلا تكرعف سوسبلا ةقان ىلع بيلك لبا
 يلامس نأ نظو اهترغ سبك ليا مهنءالل تجر طلنكللا تن

 اع نا ككلداد 9 اهامرزو بصل ضال سل
 اهتبخاص هانخ ىلا تنا ىح اهعرض يف ميلاو ودعت ةقانلا ترراصف
 تحرط ةقانلا يح سونسيلا تيعمم ايلف الو امد بتنا اهيرضو

 مرام اهيعنرنض ل ضرتم: مهل! ةقاقراهلا تلبقاوراهراج
 باو أو لاقو 0 ًالذاو تلاقو

 ىلع |ورفل يحلا مجتا رث انيك نمي كفنان نم رظعاوه لي ادغ
 را رول وجل هنع بلك ماهنف ثيبش هل لاقيرجع

 ىح وضيف بح .مارتخ. نمحألا ل لع ]لازال لو |
 بالا ريدغ ىلع فقإو وهو بيلكب ساسج رف اولزنو بئانذلا
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 ا ف 71 مر رب 0

 زيجوو كودلا لسرا 1١177 ةنس يبجنرفالا سطسوغأ رهش نم
 سرحلاو ركسعلا هل اوعبجو ممون نم مظقتاف هعابتإو هباحصأ ىلا

 ىنم مهأ مثرمإو لزانملا باوبا ىلع تلعج يلا تامالعل اب مهفرعو
 ةعاطو اعمس |ولاقف ةدحإو نينار ايلا

 هير فصن ناك اهلف إوفرصنإو
 ىبحتا نطب 0 اوناك مل مههارك ةدش نمو مثرخأ نع مولتقو

 اهعحتار نم نتنأو 0 مهتر نم ثالتماف اهينج نجر
 غي ةصاخ مهايعإو مهارمأ نم لتق نم ددع ناكو بونجو لأن
 لك ماج ماقو ايارخ عيمجلا لزانم تحضاف ةئامتس ةعقولا هذه

 ام مج لعفف نييناتستوربلا نم هدلبي نم ىلع زيراب دالب نم دلب
 ٠ انفيكنطظناح ةأزنا ةمفلا هذه أ: لطأو ايبا ير كل
 نيتفئاطلا نب ةداذكلا نايا ا بارخا ثتبقعغأ

 ىتح نشل ران“ مرضي نياق «انننلا نا مولا لاق

 يفال اجر نعقوا مكو كلذ لثم نه مف هاسلا نانع ىلا اهبط لصي
 كلاجلا يواهم

 ماع نيعنرأ باغتو ركب نيب رمتسأ يذلا لاتنلا كلذ نب

 هلبع ىلش هأرما:ًالااببس نييلو كلا اف الفلا 4 "نرتقي
 ةقان اط نراك .ةرم نإ ساسج ةلاخ يشو سوسبلا اط لاقيو
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 ريح منا كلذ نمو قنشو ذخإو هبتك تطبضف ةنايدلا مذ

 لاقف هنوذؤيو هنوبسي قيرطلا ءانثا يف سانلا راص هوقنشيل هوذخا
 هيلع |وعدإو احربم يرض هوبرضف هئازج يف رفاكهلتق نا لجر مل
 لغفلاب اضيا هيلع كغ اهب يلي ال ام عسملاو ءارذعلا ىلا بسن هلأ
 بارطضا يس .ةنايدلا تراص تقولا كلذ نمو رانلا يف هئانلإو
 ١ 0 لبا نك ل كيفك 0 ضعي ايفا لخافأو

 ىلا لاحلا مم ىداقتو ةسدقملا بتكلا نم اهنا اوعدإو جملا
 5 هناديو ماا كساب ١ اقتتال سارسلا

 رثكو اب: سانلا' نرتتفاف ةيناعيتوربلا, ةنايدلا ,تربف عزانمو

 اهنذو عيسملا ةنايد يف مهتنايد نا اهلها دا ىتح اهيف نوبغارلا

 ةءرخالا مخ جيف ةقزف لك" تراصو المترو ةيامورلا اجل
 ضعب ىلع مضعب مق ىتح ىرحإو عابتالاب ىلوأ اهتفيرط نأ يعدتو
 ءاهز ةدحاو ةليل يف 1 7 لقتق مهيب برحلا تبشنو
 (( يدمر يرام لا للاخ أرنا غل ةنعلا هذه 3 فلا علا
 اذا الا متل ال هتيعر ةح 0 كلنا لع

 تفرضو هلعدخ ىتح هب لزت لو مثرخأ نع 9 عطق

 ىتح معرغو ناتستوربلا ىلا تبهذ مث هنعد هيلا ام ىلأ هته

 اممأ يصحب نرازيجوو عم تنفنأ مث اهب اونطوتسإو زيراب معلخدأ ْ

 عبجي ناو ريشابطلاب مطزانم ملعيو ةدرفلا رتافد نم تاكودلا

 اماراحو دلبلا عراوشيف |ورشنتي نو حالسلا مهف قرفيو سرح
 ٠6
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 ىلا اوكشف نتخاسشلاو نيظاطخلاب ترضا تقف الفا 1457

 رمآ ردصف'ناطنيشلا لاعتفا نماؤنا ملوقب ةنايدلا بابرا معْذَعأسو

 رما“ةكللذ' كلللا ملت اناف اهب يأ بتكلا طبضو اهاظباب سلينا
 |! اناا اونماو رادكآلا هلدعب مدع تلاز 11. شانلا نا الآ هتف
 اياغبلا ءاشلا تييبشت ةيهاقرلا مهل تربظو: لظلا رم هنوناقي

 ةئيرإلا فزعت“ الو رارحالا سبالم اعين :رسبلي نرضق رئارخلاب

 ةقؤشيلا* ىو هدأ روع هرقل تكسزج ةرجلادللا خل يتم

 نفل "يوي هل» قا" ةذوكشلا ردا د تكلذفرنك ال رنلا كتف

 تيرا + هظيضلاك< اضوبعاما يق ةةريح ناك نرحل ريغ يترب

 ربظلا تلخ ىلا ةفايلا لاشرإو ليوظلا ليذلا تاذ نتاثشفلاو

 قلعفا لاي هر دلل اعلا نال نس اكو

 دعابنلا ىلع :شانلا' ضحي موي تاذ بيظخ ناكو ةقرخزلاو ةئيرلاب
 كللملا بست هنا: هنع عيشاف ةوزملاو ةنايدلا اهابأت يلا فزاخرلا نغ

 و ةنتفلا نكس كلذ كلما علب ايلف هنولتتي 00 0

 ملْو هسفنب وعلو دلبلا نم بيطخلا جرخت نإو مراكتا

 لهأب وأ هتدق رخأ يف سانلا 0 ثناك 5 نيلو كلل

 مهتم كلذ رثكو بعالالا يف نييراوحلاو ابابلا اور وص ىتخ ةثايدلا

 8 ىلع“ ةظفافم“ ةموكحلا" ت 7 5 هلي لاس الا

 رف هعيقاع الا ةنايدلا يف اًهظ دحا اهيلا عفري ال ناكف ةنايذلا

 هنق 01 ط ىلع ارت نين نيعابطلا ضعنل لضخ ام كلذ



 مخا

 نا 5 ينغالاو ءرمالا اهتاقالل جرخ اهمودق ةنيدملا لها غلب

 مارتحالا نم هيلع ديزم ال ام اهعم اوعنصو ماركألا ةياغ اهومركاو
 مظعنلا نم اهلل قيل ام قوف ال اامعو مظع بكوب اهو
 نيزيراملا ةبحتو ةلبلج ةيلاع هتمثو ةليمج كلملا اذه ةريس تناكو

 موسفنأ هاضر يف نولذبي ةقطان هيلع رهعقاب مهنسلاو ةقداص هل

 كلم نيبو هنيب عقو اذ كلذلو مللاعأو مارا هي أر نوكرتيو ملل اىمأو

 فلا نوناثو ةعبسص 0 هعم 1 21١7| ةنس عقو املا

 ملضف ركش ىأر أر اهل مخؤمو محالسب لتاقم

 بطلا ةسردم 0 0 نمو م ارورس م بارشا رمأو
 عراوشلاب 0 كلزكو ابخدحا نم لوا هناف 3 0

 يلع مزم دح او لك عضي ََن ١ تاناختأو تويبلا باحكارمأ

 ءارمالا ىلع اًديدش انف اي اقذف و اليدنق هتببو 0

 ناكو ضاروللا لوخدلا نم عنب الو باجح ريغ نم سانلل ساحي

 ل مناك اهنا الا رجلان

 اهنمر يشل هيا اذا ناك اهب هفغشن نيو ةيردلا تدار ل١
 ايكحي يلا ةلك او انم بلج يلا ةيجاو هيصافتو هما نيك

 00 ما نع لفغي مل كل أذ عمو هتوصل

 عئانصلا بابرا ناعإو بئارض ةدع نم سانلا ىفاع لب ةمومذم

 نكت لو ةعابطلا راد ا كلذ نف مهلا هعفن دوعي أمف

 ةنس نييناملالا نم ةعاجج زيرابب اهتتش نم لؤأو لبق نه ةدوجوم
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 احرف هب نويزيرابلا حرفو متالولا تلمعو ةنيدملا هل تنيزف 11

 ام ناكف كولملا نم هلبق نمل هلثم لمعي مل ايكوم هل |ولعو اديدش
 هردص ىلع كلللا مافأ الجر أوروص نأ بكولا كلذ يف ةؤعدتا

 لجرلا كلذ فلخوزيراب كلذب نونعي ةضف نم بكرم ةروص

 نم فرح نهنم ةدحأو لك ردص ىلع كلهل ةيده ءاسن سخ
 ايكرم بكوملا هنم لخد يذلا بابلا ىلع اوعضووزيراب فورح
 فتزوط ليا ةرالقلا رثلاا نايل ريغ أزل لك قول ةياولا ةنالثا ايف

 دعبلا يف نييواستم نيدورع نيب كلملا ةروص أومسرو ثالنلا ةلمل
 , نوما كل ران فر نيكلم. رص: همانل او هوو لدعاء نانا
 ءاسنو الاخ بكوملا ردص يف اولعجو ممذرم ١ لك نم هناظفحيو

 تانب ثالث مهلخ نمو نرولعتي مءاك نيشحوملا بايث مهلع
 زينك يش ايلعت تايلع نولحو اتالالا ادلب نعي كاكرخ

 تكوملا اذه يف ناك امو دأرأ نم لك أهنم برشي تابورشملا ن

 ةفئاطو ةيسفنلا تاوهشلاو سدقلا حور ةروصو همأو 8 |ةروص
 موقو ديصلا نوناعي من 17 مهالكو موابشب نيدايضل |" ةعيه ف

 لاجر نآكو كلا لاجر 1 مخأك زيلكتالا ةئيه يف
 ةلكشتم عاونالا ةفلدخم ربط هلك كلذ دعبو معرسإو معبلغ كلملا

 هلذيداا يبل فامأ راع تكول كوب و عادبالا ةبيرغ لاكن

 ةدابخلاو دئارعلا نم هلاننأ ل بج ايدل ةداعلا كلغ .ةسنكلا
 اهافرجلا يف اهريس ناكو 15117 ةنس يف الا هلجوز ةكلملا رشحت و
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 املا م ناجح دي
 زياكنالا تجرخأ يل 1 يف ةراظما ةروصج تداع الا

 داليملا نم ا443 ةنس كلذو تخت 000 | لراش تيجو

 ل امل ن انسج اريِس مهف رابض

 اهنم ىنتسي ال هيلا اهنودؤي لاوماب 0 7 هيلظ ربإوأ ردصاو
 0 في ملعجو ديجأ

 تيجو اني ىلا كنرف فالأ ةعلر ١ نم ىلوالا ةجردلا

 نيسمخو ةئام ىلا ةئاتس نم ةيناثلأو

 هر نيرشع نم ةلالاو

 دورقلا نم سئانكل | يف ام ىلا هرظن حط لب كلذ ىلع رصتتقي لو
 ةدسافلا هراطوأ ءاضقو 3 ُِق هفرصو هعبضج هزجاف لجأو

 زماريبدت نرع هتلفغو هسفن ظوظح لغهباكإ تيدر

 منيب تعقوف دالبلا ىل ىلا زياجنالا ركاسع يديا تدينا ةميكحلا

 ناك هابولاو طعقلا مدنع زثكو عرازلا اهببسب تلطعت بورج
 للك دالبلا ٠ نق تمرختو اقل عر أو ةسهجح ةنيدملا نم تام. نم

 لب هلاج ءىبس نع كللملا لوحتي )ل هلك اذه عمو ىصحي الو دعي
 داسفلاب اهيف نيفرصتبلل ةكلملا كرتو اهغس داجزا

 ةنيذلل ل امو لل لوجنا هده لاؤجل ص كيدي هللا

 اولازي مو لاخلا لاجم عستاو حرشلا لاطل لال الأ نم اهلهإو
 ةنس شع يداحلا زيول هذعب كلف كللملا كله نإ يلا كليك
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 رينك لوعف سانلاب ءاليلا دتشإو هتيان كلذ دنع بركلا نخاف

 هيلا اوضناف اينوجروبود كودلا بزح نم اونوكي نا ىلع .مهينم

 ةودجو نث ىرخالا ىلع ةقرف لك تماقف نيتقرف دلبلا تراضو
 بززتحلا هلياقق هركسعب اينوجروبود كودلا رضح مث هولتق مهنم سيل
 هواتتف دلبلا فيرع لزنم ىلا اعيج اوبهذو هب ءاجتلا ناك يذلا
 ةيس مهي اومرو اعطق موعطقو هتبجإو هيزحو ههارق عيج عم
 نايبضلاو ءاسنلا مهي ثبعتو ريطلا مهيلع موحت تناكف بوردلا

 دعب دليلا لاوحا تماقتساف مهتريس وس ىلع نونعاللا مهنعليو

 اب لذلاو روحا مهيلع داع رب ةليوط ريغ ةدم اهلها قافإو كلذ

 مهنطو نم نورجاهب !وداك ىتج مهسوفن حزأو مهشيع صفن
 زلت الاب كلم ولا ثقيلا كللذ ىف علا لو ةبتكا دقو اصوصخ

 مهلا نأ ايلف هيلا ةكلملا مامز ضوفيل سيراب «يبح نأ هيلع مزعي

 ةبعل اوعرتخإو دليلا هيف اونيز اهظع اناجربم همودق موي هل |ولع

 نوكي ام لوطا ةبشخب اونا معا كلذو كلذ لبق ةفورعم نكت م
 دحأ يف اولعجو هاسلم تراص ىتح نوباصلاو نهدلاب اهولطو

 نعال ايلا كا رطل هللا ب ديما يجامل
 سابلا رهتجاغ هيلا: لصو نم :لكت هعيجج كلذ لوحابإو اهوعقر
 ذخال دحإو دع ؟دجإو .ةبشخلا كللت دوعص نوناعي اليئاك اهدي

 تقلا كلذ نيو هب لزيو هفخمب دجإ الا هيلا لصي لف اهل ام
 ىلع آلا مهكج نع اوجرخي ملفزيلكتالا كح تحت نويزيرابلاراص



 مارال

 ةكلملا يف اوراسف"مهضارغا نم ءاردالا تلكتو اهضرع كنه بجر)
 أومساقثو ريضلاب ةيعرلا ىلع دوعي ام الا مدع ردصي الريس جنا
 ىلع مل ائيعم ناك نم الا اهيف اولوي لو مئانغلا ةمسق ةموكحلا داريا
 علطتو ةكلبلل كلملا ةلئاع ضعب نيعا تعلطتو ملاظملاو مزاغملا
 قافا اذا نراك نونا ضرم يف كلللو: كلذ لك درت

 لافطالا ءاكب ىكب اهرو لعف ام ىلع مدن رومالا هذه نم يث هغلبو
 ةونيعو مهم الجر |ولوي نا ىلع مار وعبجا يلاهالا ررض دتشا ايلف

 ضعبو اهيخإو هنجوز عم اسلاج ؛ 00 0
 الجر نيسمخو كلملا ةجوز مثوهلسي نا اوبلطو اهعم نيدحتلا

 لف مايأ 1 ا لا 00

 هسفن سو ماق ملسنلاريغ ةليح اهوخا دبي 0 ابي
 اولصحت مهنا مث ةليلق ماي ديب كأم للعام نا الا

 ميلع ناكلمو كالمالا دئوعب مقري كلما نير لل كلش ١
 مايا فلالإو ةثاعبرالا دعب ةرشع ةنلانلا ةنسلا تناكو مراغملا نم

 لاعفإو بهنو لتق نم ةعيظف ثداوح ىلع ةلمتشم سداسلا لراش
 كايد :كيركلا مادي, تصنف دليلا بيرك كلف ىاتلاو و

 ُمارجلا نم رثكإو ملظلا 0 ةراظن هيلع ليحاو
 مي لحو لاحأ مع املا سانلا ىلع فعاضو

 : عمتك طق ا.د ال ةظاورش لو
 ةرغأ نم مهنمو هسأز عطق نس مهنمو هقرح | نم مهنمو هبلص نم
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 لراش وهو كلملا يف هفلخ يذلا هدلو فورصمب في م هنايغطو
 عاوناو ركسل 17 0 ا هنال هذعل وعش يذلا سداسلا

 هسلجم ولخي ال هتاذل ب هراهنو هليل اقراص هتافوا عيمج يف يفالملا

 ةلمحابو ةميكسملا: ىلبأ تدلي الوافر طلا ثالأو ءانغلاو صقرلا نم

 ناكو ةكلملا رسدت رزئقيح انا ناكويف ةمومزم ذم ابلك هفاص وأ تناك

 ةموكحلا 00 ادا اناينا دب مايا غن هكلللا ما

 تدازو ملاظملا ترثكو ررضلاب سانلا ىلع دوعي اب اهيف |وفرصتو

 ايلف بيجي نم |ودجي ملف اوثاغتسإو بيحتا يلاهالا نم العو مرح
 نايصعلا ةيولأ |وعفرو كلملا ىلع اوماق ةياكش مل عمسي مل مها اوأر
 ملماع كلذ موه كلما ىأر ايل أهوبهنف ثيمللا تويب اولخدو

 ةكوش تدقتو مهنتف نارين ثدمخ ىتح لظلا مدع عفرو ملحلاب

 ايناثاوماقف تاك امي ههلظ داعو لوالا هريس ىلأ با

 أوجرخأو رئارغ يف اوعضو منامايا |ونبحن مضعب ىلع ةموكحلا تضبقف
 اودادزاف ةظهاب ةمارغب يلاهالا تمزلإو نيسل رهن يف مج يرو ا

 لب كولملاب قيلت ال لاعفا كلملا اذهل تاكو كنض ىلع اًكض

 هيراوج:ناشسنلو هلاازسب عن ل هلا اهسلكلولعنط سدت ل البت
 رصتقي مو هزاح نهم هببعأ اف دلبلا اسنل عبتتو دبرعو كتمت لب
 لثم اهب لعف ةدلبب لح اكو دالبلا فوطي ناك لب كلذ ىلع

 عم تدحت إو هنجوزل وحلا الخن هل اجر هافجو هلقع لدخا .ىتح كلذ

 ام تيكترإو .اهدحب نع تجرغبو هتزؤنع يف -نك :يئاللا: ءاثنلا
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 سيئر ر ما هعيجس .دلبلا مش سخل الف هل قيعن يذلا تقؤلا يف هغم
 يلاهالا ةنايخ ديرت كلينأ كل لاقؤ عثتمأف بابا 4 وأ نزلا

 أقيم رخث هديب تناك ةطابب هبرضف مالكلا يق هيلع دلبلا :خ ظلغاف
 ال |وناكف ةنابخلا هدوصقم نراك اهفش ناب ةنيدللا يقربخلا غانشو

 تلطتعتو قاس ىلع ةدلبلا تماقف 70 اًدكأ ناوري

 نأ اليلو:اهيف'ام |وبينف.ءاينغالا توب سانلا لخدو'قاوسالا/انبف

 عفادت“ ةرضاحزيرراب تيقبو اًعيمج ءاينغالا كلل: سيلا 0
 0 هنثاحح كلذ دعب لن ندلأ مكي ةونعالخد نا ىلا ديعلا لو

 دملا لها ضعغب ضعاف ساس ل١ لهأ عبتنو فانضنالاب

 0 يلأبم ةنيدملاب ًاشناو نراويدلاب 3 فرش ثتانمالع

 بإونلا سلجم ىلا روضحلا ٍقسلجلا  بابرإ او دلبلا ذئشل صخئرو

 06 هرج غلب ذأ ذا:كلدال دهعلا يلو قاقتتماب قلعت ام عابنل

 0 ١ ١ةئيدملا لها رثكو ةزاجتلا تعسأ او اًذيشر ناكر تن

 نوبتكيو تاناويح روصب مطزانم نوروصي سانلا ناكو توردلا

 ةركلاو درنلاب“ بعللا همايادف رثكو تاك ضعب مهاوبا لع

 اوناكف كاذ نيحربظي لل هناف قولا ادغ ام يفاللل رئاسو:ةلقلبإو
 اها لاقو .هلك كلذ لاطباب رماف ةريثك هارد كلذ يف نوفزنصي

 هيف امن لكب بعللا يف صخرو قازرالا قيضتو قالخالا دسفت
 أم عيمج نال“ مءاس»ام. يلاهالاب لخ:تاق:الؤ هداف منجل ةكك

 هتئاسإو هناودعو هلظ مايا هليصيعت ناك" |م..هنئ از يف ارختوم ناك

5 



10 

 هفنعو هتوسق نف باحرلا مهلع تقاضو باور" تتانطلا" ماو

 تام مظع ءابو كلذ بقعإو 1؟45 ةنس نايعالاو ءارمالل 'هلتق

 لاوماب ةنيدملا لها مْزَلا 1؟0٠56 ةنس تتا اهلف ةئيدملا لهأ زكاة

 جرخ اذو غرلاب هيلا اهودافزيلكنالا برح يف ابب ةيقستبلا ةيسخ
 نم هلثم ن ناشي كك لشإ 0

 اريس هنم عفا. ”زاكق هدهع يلو ةدعب نم محلا لوف ئغبلا له

 ءارالا يف فالدخأ ةنيدملا لهأ نينو هنيب عقوو أرشو 0

 لكو ماظل | عفر اهيف نوجري ءارمالا عيمج نم كوكض هيلا

 و ممم انا ان نب مال دعو ف خس
 عينج اوماقو ماا اولبقي لف هلقع بسح ىلع اهتم ةلاقم

 انخن كلذكو 00 اولتقو اهوبهنو ءارمالا توي ىلا

 دولاب ورب ايطار دي | .ظعف مهلا بستي نم لكو معابتاب
 ةراتو ايولغم هبزح ىلر نأ هبناج نيلي ةرات ناكف بركلا هتيشاحو
 و مهيب فالخلا لزي لو ابلاغ آر نا هتداعو هعبط ىلا عجرب
 مل البو: مهارل داقتي وه الو همكحل لثبتت يلاهالا ال دادزي ذلبلا لها
 قا ديطمملا لالا كذاك ابره ادخلت: قيواود رف ابرا مهم كردي

 عم مصلا ل ينعسي ال ينأ 6-0 | نمش هيلع تماق

 بوبا نم باب جنب هدعي رس هل لسرإو هيلا 'انتالاو دهعلا يلو
 ةعاسلاو ةليللاو بابلا .هل نيعو هعم نمو وه هنم لخدبل ةنيذملا

 نمي ءاجو هقدص كلذب هربخإو دبعلا يلو ىلا لوسرلا"لضو انف



 م4

 لاو ذا تظو 0 ا اوإ تقتو مار 3 الل

 وبللاو بعللا 0 3 هر اما 0 ايظعا
 تعفرف داليملا نم ايا قة 0 يلاهالا تماق قةح

 7 نم دوهبلا جارخا م ا
 ا يكل 0 ١ باهذو ثرتف يف ببسلا مال

 0 دوييلأو ةفرايصل ترم ىلع ةدحأو ةعفد 7 اوماقف

 دولار 0 مثرتافد |وقرحو 9 0 نم | اواو

 5 د لع هنا هزه ريس ل

 00 00 7 تقرا ىءاةيبح 39 كلل ىلا ةيدلل
 . هزم تير شي لمادلاو تايرع لع لرجل ليبي تاك الزل
 برض ةيكوم زم هتازغنأ دعو امايا كلذك حرفلا ف تايفنح

 اذه زج. نم الا نعت نحال نونالل ليفان ل
 ةرسع ةعبرأو ةئاثالثو كفل ةنس قو ةدحإو ةنيدم 1 0

 سبحلاب ةكلملا ىلع محن ءانزلاب ادعم ةأرمإو اهتخإو . ةكلخا تم
 مم ناب نيرينك ىلع يعدا' كلذكو نييرخالا لتقو نينس عبس
 يلاهالاو .هارمالا ىلع دنا نكي لو اعيج اولتتف رمالا اذه يف الخد



 ها

 ثدحو ىرخأ يف !وعقو الا دي نم نوجرخب الف ءاقرالا ةجخردك
 نال اسنرف ضرأ ناش يف ابابلاو كلملا نيب قاقش دهعلا كلذ يف

 0 . ةسينكلا قوقح 0 ١ لوفي ناكايابلا

 دقع ىلع |ونقتاو ةداملا هذه 1 ىلع اوعمجو ةاكللا يلع 2

 اسّور نم ملثمو فارش الا نمر شع ةثالث ىلع ليعشم س

 5 سلا كلذ اومسو ةنيدملا سلجم ءاضعل نم ملثمو 0

 ل اونيعو ةفئاط نع بئئان هلاجر نم فنص لك نال تاويلا
 هسأر عفار دسأ ةروص هبا, ىلع اوعضوو هيف نوعملجي ًاعضوم
 لاوسولا نيب نم. لك نلت هنأ“ ىلا ةراشأ: هيغارذ طقتابو لفل
 يف سلجلا اذه دقع ناكو ناك فنبيك ىتلل ناعذالا ناكللا اذه ف

 هلل اهيلع امو ضرالا ناوه مهأر هيلع طحنا يذلاو 1701 ةئس

 امف ابابلل ىح ال ناو اهكلم اهبف هنع ةفيلخلا نإو ىلاعتو هتاجس
 ةموكحلا ما لدخإو ةينيدلا تاعراذملا ترثك كلذ اونلغا ايلف هيعدي

 دوقلا نم هب نولماعتي .اهف صقنلاو شغلا اطاجر نين لخدو
 ةموكحلا لاجر ىلع اوماقف مهم عمسي لف |وكشو يلاهالا ربحت ىتح

 ترسلاوب اهخمازتقككا هيف تام ديدش لاتق :ستنئاطلا نيب عقوو

 مواتقو اهنم الجر نيرشع وحن ىلع أاوضبقو 1 ضعب ركاشعلا
 ' ةريذج دوقن تبرض ةدملا هذه يف ناكو ةنيدملا باوبا ىلع مثوبلصو

 يف تاراغلا/ هايل اةعابلا "تقوض ةعدنلاب ةماعلا اهاطباب رماق
 لص ام نتن ةكلملا لاجروو :نيبانلا نيب لضواون اهنا



 مما“ '
 لعجو فرحا ء اسورو هناخرضلاو راعملا ةفئاطو ةنامزلإو تاهاعلا

 لك يف اًكنرف نيسخخو ةئام هل جري لو رفخملا همزل نم لك ىلع

 مم صلت ”أرمالا ضعببا يمدحي ناك س انلا ضعب ن .1 الإ ةنس

 ءارقتلا تكتشاف مثريغ ىلع اهوعزو ارو هيلع بجي ام ادا نم
 ناكو رذشقو ةصاخ فرهلا لهل اهب مزلاو منع اهفرصف هيلا كلذ

 وشال نحل ١1 يفتك ددغو سفن 11١ 871 زيراب يلاهأ ددع

 انالنسو اناث يبون مدح ام اهم كري اها لعشر
 زيراب ىكس ف سانلا ةبغر تدتشا بيليف نمز يثو ةيلكلاب ليزا ظ

 ل ا اهذادع نض هيبأ جرد د دارا اذا هنأ طوتشاف

 ناو اهضرا نم ةعطق ىرتشإو دابلا دش ىلا هجوت اذا آلا كلذ

 دهشيو .كنرف ةئامالث نع هتهق صقتي ال نإو ةنس يف اهتانب مت
 ديلا تاقرا رص لاني مع ااهرنيو ناس سا ١
 هم د.ايلجأ ةراض كقول كلذ نحو دايعاللو ال

 مهسيئر رو ةللا لها ىلع ةئكلا ال يفلا يو ةنايدلا لها ىلوالا

 ءاينغالاو سانلا هوجوو ءارمالا ةيناثلا
 نمير وا ءاينغالا نما نوظسوملاو:كالمالا باكا ةلاثإ

 كللملا نيئجردلا نيتاه

 . بارغالا ةعبارلا

 نريتتئاطلا 0 :ةجودو مثداحا]و نسانلا عاعر ةسماخلا 5
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 نهال ليم ناكو زيولنس هدعب كلمت بيليف كله نأ ىلأ اهلها
 رشنف هلهأو 00 دالبلا ةراع بحيو فاصنالإو ةنايدلا
 بترو هلص ا هيف ام ل اطباب رمإ |و هلِدَع ةيولا مملع
 1 لهأ نه تلو ا يروم

 اهلها عجارتو دالبلا ترمعف اهيلع هالو ةقادصلاب اقورعم الجر دلب
 بع اهرشنو نيناوق لعو معراجت همايا يف تحبرو مدع تدازو

 بابرأ 0 لع كسل نايب اهيف هتكلم

 ةهج يس ملفاسإو سانلا ينادا نوكي نا اهءاكحأ نمو تايانجلا
 زهبافرمتلا وذزيمم ال دلبلا يأ نيرتتمعا اياك لقوا ةصوخخ

 قرطلل نع بنو عيفرلا بسنلا يذ نم يعدلا الو عيضولا
 كلذ يف فرصت الاوما فرحلا بابرا ىلع لعجو دلبلا مظنت
 019 م اييزضنا معاقوا ترييزيرابلل و دقو

 تيرضاذاف ءاشعلا تقو برضت سيفاون سئاكلا يف لعجو ملا نم مهحارتسإو ماذغل لاوزلا تقوو مون نم ماقال ربغأ
0 9 
 اوناكف لافقاي لسالس بوردلا بوب | ىلع عضوو اهنخيش وأ 3

 بابر 00 1 منت الف اهولفق ليللا ٠اج
 نوشتفم مهلعو اهاخادو دلبلا لوح ليللاب رودي اًرنخ 0
 7 ءاردصإوا 0 كلاب طع هوبتك رمأ ثدح اذاف
 اووذو ةنايدلا بابرا آلا رذفلا ىلا جورخلا نم ئفاعي ال :نرا
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 سيلمو حالس نماهلهال مزلي ام لك ةنيدملاب دجوو كيبابش ثلاثلا

 غس تراثو مايالا كللت يف تيناوحلاو تاراعلا اهب ترثكو ماعطو

 بيزح نم ناكو فايرالاب نينطاقلا رمال نيبو هنيب ةنتف همأيل
 يف ةنايدلا ماكخا 00 افطإو اهنرمل مسحت فارشالا كلملا
 اًنعنع . ]دلل ناك هاوس تحيا لقلاو ضحلا ديلقلاب قيخوت هناي
 7 الا فعوا ًالوقعمو محص ربخوا

 ءاينغا دحا وهوراببا سرطب ىنب نأ ىلا كلذ ىلع اورفسأو
 نروتنفلا اهيف تشسردو ةسدتملا ليجي هتسردم كاذ ذأ :كرمالا

 يف ةنيدملا هذله لها ناكو مهقراعم ةرئاد تعستإو مهنسلا تنلطناف
 و ةيظتنم رنغ' ةددغتم 3 يف معالوكام نوعبيي ثتيقولأ: تكللذ

 ةيرامسلا ثداوحلل ةضرع تناكو هتيار يذلا يتوب ضرعم اهب نكي
 لع رب ل عال تناك نا ىلا سهلاورطلاك

 ىهو اهب هلهأ لظتسيو اهتحت عابي أل م

 قب نم 0 رجا ةنيدملا 0 سشرفو 5 7 يب ينلا

 0 رباقملا لوح اًراوس 0 ها و ءارققلل تاناخ

 0 عفانم انلك همايا تناكف: عئاتصلاو نونفلا هتدنم يف

 ذحا: ىلأ مهديأ تدنمإو ايلهأ 9 0 ىلع ةلاحم دالبلا

 نم ال هيف 7 و 0 2 0 تناكو محلا يف يف' ةوشرلا
 لضحن هلها وأن دلبلا نيش براق نم ناك وا لاملا الجال لذن
 قرفتو“ دالالا تبرختو :هلثم عمسي 5 أف 01 لذلل نمائلحال



 واو

 مثو رانيم 0 ١ سيراب لهأ ى ًارالو ممولف ةوسقو منوشخو

 ةيكولملا ةمملا يف |ولزنو معابط ىلع نبجلا بلغ دق رانيم كلم ءانبإ

 بلبشلاو نتقلا:نم برخت نأ | تانك مثراعش ريغتو 0 :

 مهرمأ كيس ديصإ "اع لاخلا هذه ىلع نيينامرجلا رارهتسا نإ او رايد

 ىلإ زيزاي ديت. نإو اكلم اط اولعج ان | ىلع مهرمأ اوعمجأ فالنخالا

 اوضرو دوا ىتي الجر مهلع |ولوف لالقتسالا نم هيلع تناك ام

 ليش 0 3 : 11 ا

 1 1 اوم بهنو 0 0 نر رملا 0

 نم كس يا هن نم دج لو هم لت | كور
 مف راسف يلاك جوه همسا الجر هناكم اولوف هنلود لهأو هتيرذ
 0 نسحأ

 ةيوسنرفلا ةلودلا ةكوش همايا يف تيوقو ماعل نيب ملومخ دعب اهب
 رف اطوح يلا لودلا عبمج أط دهشو 0 راضو

 أم ةراجتلا فانصا نم اهيلا دروو سرادم اهب ددجو مجموزيلكنا
 هدعاس نم فراغملا لها تو + هلل مظو هلبق نم مايا يف درب م

 نم“ دع لود متو تناكو هدعاس ةكللل ريبدت هِي ىوقو

 قافالأ رئاس نم ةراجتأ منأو قاززإلا مهلع تعبنا الاف بشخ

 دوتعم لوالا رودلا راودا ةثالث اهرلطجو رابجالا عاواب اهون
 جيف اومتتو كويلو :كرخلاب ضصرمو طسم هقوف يتلو ةنقلاك



 هاا ظ

 اماجر اولتتف اسنرف ىلع اهوراغأ ةراغ لوأ 1 0 نوينامرجا

 علصالا لراش رنققو كمن اكو اهضرأ ىلع !واوتسأو اطإومأ |وبهنو

 2 بلع م 0 نم ,سنيو 5

 اهوذخاف مل اهاطعاف اريل 3 "٠ رشا مقفي ن ١ ىلع هوحاصف مععم

 0 دم ا 9 هدالإب 011 3

 ص 1 7 ماع لك نوتاي |وراصف مهف 1 1 1
 نكلو 0 كنهو مدياعم مدهو ماجر لتقو مهرارذ

 مودقب طورعشنسا اذأ اوناك مهسدقم ةمرح ىلع سييشرفلا ةظفاح
 ةنس قو موسفنال معظفاحم 0 نيسدنملا ةاراوم نومذقي نيننامرحلا

 اهرصاح مث ةدم اهلهأ اهنع عفادف ةريبك ةراغ ةنيدملا لع |وراغا اد

 3 0 يف هب |ورثع نم 0 ىلع اوقيضو نوينامرجلا

 اصحلأ لاطو ىتدانخلا هبه مر اونلاو لافطإو لاجرو ءاسن
 نوعتو دازلل هلق كركلا قدافلع ديارؤل ام

 ترج ةيراحم دعب 5 م كلل ءاجش اهيلا ةريلا لوصو

 ىلع معم 2 ىأر هنكلو نيينامرجلا نيبو هنيب

 53 ب بملأ ن ا اوفرصنإو هوذخاف اغلبم مش عفدي نأ

 نا ل نولي مصل دئاوق نع ولاس ذو اتفإو لري ) رخال
 برك دازف 7 زيراب' نع وه ان طنا هيلع ىررجو هانذخا م
 مهشحوت راثأ سس ُق يلا ةعينشلا لاعفالا هذه نم يلاهالا

١ 
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 تفاح كللذ مي:) اهلفزتيم كلم لنق' ىلع معرغاو اموق تآلاق هنأ

 سيئر ناتو زعراب ىلا هج تيغتو اهثإ تاقخاف نم انفي لغ
 ةماتلاب نينروبعشما ةوقلاو را توذ نم لاجر رذعموين اهب ةايدلا
 كللذ يف برحلا تناكو اذتزن مركاو هدنع اظزناف هب تعمتجإو ةوقلإو

 نييبسق' ةيسقنم خرفلاو ةّمان ريغ ةظفيتسم نتفلا نويعو ةئاق' تقولا

 نراك نكل علظتيال مهيب ع نم نأو 0 دق لك

 ةدنع ال. ملح عب 1 هيلع بلقإلو ملا ىل ليي كيرلا مسا

 قرشا مسقلا 1 ل دعي' ناك ىتغ نينرثقلا رئاؤع

 دعب ةأرلا كلت نأ رث شحوتلاو ةنوشقملا عبط هيلع بلغي ناكف
 اذينبأ ءاقرا قنا هنت تناقتشإو.نوخكيلا كلم ىلأ ابنبا: تبهذ كلذ

 دضضعلا اندنم دثثو دحا دعاش نع كلما كلذ:ر شف هيا كلم يق

 مثلو نوفألا 2 هلوخد فداضف“ زيراب: تا اهب بهذو اهذخأو

 نا ىلع اهيف مهنخ ةلاقم مهلع التو ةسينكلالخدف ةالصلل نوعتدجي
 ىلا هوباجاق اهدصق اذا زيراب نع هوعنم نإوزتيم كلم لع هودعاسي

 انا نم رخآتي ل زيرابت ىلا اهب ىلإو هشونجم زتيم كلم رهجل ال“ كلذ
 ابولظم راصو امئاخ هشوبجب دتزا ىَخ هولتاقو هيلع اعنج أوماق لب دخأ

 قرورط نم تقؤلا' كلذ: نم زيراب تنمإو ابلاط ناك نأ دع
 ناك انا 51١/ ةنيس' ىلا ثتباغ الو ماع كي اهلا نتف دنت و ثداوتكلا

 عمو ءالغو: ضرمو ءابوو طبقك ثداوح ضعب اًنأيحا اهب لصحي
 راغاف دالليلل 65:0: ةنس تناك نأ ىلا نوديازه الها ناك كلذ



 ما

 دالوالا تلسرإو هتقدصف لاق اب اهربخإو لوسرلا اهلا هجوبف
 اهرم هل إولاقو صقمو فيس هعمو الوسر اهيلا اولسرا مث مماعأ ىلا

 وح الك ملا تراتخل اذا اج اهرب تاس ين ١
 ايلف ملنق رم دب الف فيسلا ترانخا اذإو كلما يف اهدالوال
 لبنا ملتقو فيسلا رانخا تلاق لاق اهب اهربخإو اهيلا لصو
 ماعأ ربخإو لوسرلا عجرف مقوقح نم نيمورحم مهاقب نم يدنع
 رجخ# دالوالا دحا برضو مماعا دحأ ماقف مما هنلاق اب دالوالا

 ىلخو هيخا نم هتيامح هنكمي لف يناثلا هع ىلا يناثلا ًاجتلإو انيمرخت
 ىلع هل فقوي لو مخيب نمرفف ثلاثلا دلولا امإو هلتقف هنيبو هنيب
 ممأيأ يو تام ىتح هنم جرخي و 1 لخد هنأ لاقيو ربخ

 ثراألا ةيوسيعلا ةللا تمدقثو ةنيدمللا هذه لهأ لاح تنسح

 دتذم لت لو هدب كللكت ا ذحاو اننو ا

 0 دأ تام لب
 هقبز 9 نوح اليتنبال ناو ارم اهالتخ النا

 اهيلاها آلا اهبف قبب لوزير 0 و كلذ ىلع رمالأ ىضف رخالا
 هربا ةنبالا ىلل دنالا كلم للمخ 3 دة

 عمجج مظع بكوم يف 0 ل

 طسو نم بكوملاب اورب نارمأو اهنايعإو زيراب ءارمأ دالوأ هيف

 لطتو ل آلا ةفاملا دمل قيرطلا يف يثكأ تام أولعنف ةنيدملا 0

 تناكو ع ادلوو ةجوز ال/ بقعي لو همامح هل لمت لب همايأ 02



 // ظ

 األ كار اير اير ل ع سمت لالا مج تاكو
 فالأ ةعبرأ 3 تناكو 0 ملا نحن

 أوهوت كلذ 2 فاعضاب كللذ نم :ك ١ نيينامورلا شيجو

 نوصلختب 00 ىضرع ا | آلا اهتوطس اوباهو اهتعابت

 جرنلا بولق اولاهسأ مه ١: كلذو اهررض نم نونمايو اهرش نم

 1 تانب نم أنتب مدل 1 مهتايد ة مولخدا ىح

 نم منع بذو مهتسايس نس إو ميف لدعف مهلع و هوكلمو

 0 و مهلع 0 0 ةضبقو 00 0
 تدازو مللوم| اوماو مهسفنا 2 أف 4.9 ةيس كلل

 ديكات لجالو متريش ةرو 0 0 تنسخ
 فالخلا نم هيلع |وناك أم ىلا دوعلا 0 عفدو فالئالإو ماثتلالا

 0 0 راصنا يأ نييراوب ا مساب ةسييك كلملا كلذ ىنب

 نرم مسأ ناكو اولعفف تام اذا اهيف نفدي نأ صوإو سرطبو

 اكولم |وناكو هبراقا عيج لتق يذلا وهو سفولك مهتنب هوجوز
 اوسك تاياالي ةحبزا ردك ذلا نم فلخو مكل اع ىلع ذوحتاف

 ىلع ثلانلاو ريتس ىلع يفانلاو زيراب ىلع مدحا كليف مهيب ةكلملا
 7 ةثالث 0 ةترابلدا كلي 50085 عبارلاو نوساوس

 ةمسشو ميتق ىلع نوساوس كلمو زيراب كلم قفتاف دالوالا

 0 لسرت ناب اهربخي الوسر مدلأو ىلا السراف امهيب مهب

 7 نوريصيس مال ةيكولملا ةسايسلا مودلعيو مويربل 7
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 بلطي مهلا الوأ لسراف مهيب فلخلا عقو اذا آلا متم نكت ال
 نم نم منو باي نم متاع مس ا

 ١ برخم | ركع هجوتو هنليح تمتف 0 فلذا عقوو عنيتمأ

 نمو رسأ نم رسإو لتق نم لتقو عبسلا اهرئازج عم سيتوأ معنيدم
 د مس كا ان تدر عل يو نط سيتول مأ اوريغ تقولا كلذ

 تقولا كلذ نمو ماع نيسيخب منسملاروبظ لبق تناك ةثداحلا هذهو

 ثكمو ةدحاو موهنايد تراصو نييزيرابلاب نوينامورلا طليخا
 ناكف ةنس فلا اج تيارا مج تاما نواس

 مهتنايد يف مهم دحأ م داس ًارصبق اهنوثراوت ريتال

 اوعسوو رك 3 0 نا 3 دياعم ةنيدملاب اونبف

 نكلو ملاج رقهق 7 0 1 0 0 اء تر
 عمو سيئر ريغ نم نماثلا نرتلا ىل ا ةيوسيعلا ةنايدلا لها تيق

 زيرابب لوقلا لصح الف ةيلاغلا يف ةيوسيعلا ةنايدلا مو

 نسينا بم نيئابإللا ,تندج جالسا عيلع بيع ةفس

 فنيسلا رهن ءطاشب نويوسيعل نكت بك عضم فار
 ةيااعب اذ ا دشمابل و أوناكف ةيدقلا | ةنايدلاب نوكسمتلا امإ أو نآدو

 ةزعالف ها 9_0 اينو اهنم سيئر ةفعاط كأم ةيبكك

 ايا ىلا لدت عب :5 ددعلا .ةليلقات تناك نإ ا

 ملول رخو 00 اهرواج نه نيبو اهنيب برجا تناكف



 دلال

 الحم نوداتري اوذخا اهبف |ورقتسا اف بناج لك نم اهب نوطبحم
 هب ناك نيسلا رن ةهج اعضوم |ورانخاف مهتموكحل اًركرم .هنولعجي

 رقم اهولعج ةنيدم هيف اوتبف ضعب نم 0
 ضرا ىلع نييئامورلا موجع لبق كلذ ناكو سبتول اهومسو تفل
 كييعيو هارت يلا ةنيدملا هذهف ةريبك ةدبب اهيلع مالينسإو لوحلا

 سنو تضوعا بف 0 قرا 0 7 1 ن# 6 م

 1 0 فأن 0 ا ةضخت ةقيض اوم ناشف
 دياعملا نم ةيلااخ تاكو ناس مار لهاكر ينانت نولمعتسي 13

 .ارمص ىلا اوجرخ مماولاو دابعالا تقو اوعمدجب نر |ودارا اذإف
 اوناكو عورزلا نرم مهتئاعم تناكو اهب نوعيدجن مهم ةدرق
 ةيوصخلو اهنع لضف ايف نوورجتاو 1 م نورخديف نوعرزي

 دعب ْم لصح مث شيع بيطو ة ةورأ يف م1 نيسحو ضرالا

 كلذ بيسو بارخا ىلا مثرمأ دل اح عضعضتف بارطضا كلذ

 دعب ةدلل كلت يف 0 1 ك٠ | ع 8 كرجل

 2 2 0 0 - لامي ملال ملم

 8 ةقرنعي مهرك اسع تن 00 اف مهلع ن :نايصعلا

 ل عيمجلا ةمواما ةيافك مف س او ةددعتم 00 ىلا برحلا

 نأ تروم لهال لاقو للا كلت نو ندا عا ف مرن



 مالا

 نأك 0 جرخ يذلا غارنلا ينعا لفسالا كردلا ىلا لزن
 ال باول رد ريال هبط سس ص

 ةعاطلا نع ترتف نم لك نإو مدخلا معنلا هلام ناك باقع نم

 هلضا يذلا ناطيشلا هنيرق ناكو لفسالا كردلا ىلا طبها هأوق
 ةماركلاو ةذللا عاونا نم مرحو ةمادنلاو ءاقشلا راد يف ماقإو هاوغأو
 يف هللؤي ام دجي ال هنافرارإلا حاورا ىلا هحور تدعص نم امأو

 ل د نركب ليرانلا كل
 .اامنالإ نحو ةعاولا ةحارلا» تانصلا ليبخع ل

 ةلقلا نم فوغ/او ةلذملا 5 لئافرلا رئاس نع ايل تادلا رو

 مع نوبراحملا لصالا يف اهانعمو تلا ست ةليبق نييسامربكلا نمو
 كنيلفلاب برعلا يخروم دنع ىبستو اقييلبلا ةكلمم ناكس ىلع تنلطا

 نرونطاقلا مثو نييناولجلا ةهج ىلا نيرلا رهن ىطاش نم اولوخت
 كلذ نمو مهب اوطلدخإو ماعم ماقملا 200 ناولا رهن اوشب

 نالا ىرضحي اماذه نايلا قاكس ىل نييريرال ا او
 اي ءابط امإو هناكسو عضوملا اذه ربخ نم
 نوكرتيو مماسج ريب ناد يم ا

 وح يلا 0 2 ,ضكا ف لطصي ىتح مسؤر رعش
 ادحا !ولتقو برخمل اوجرخ اذا |وناكو مهساب ىشختو : وفل اب لل دهشت

 ءاللا اهب نويرشي ةينأ اهولعجو رخألا ليخلا قنع يف هسار |وقلع

 نييلوجلا نال ةقبض كاذ ذأ اهب اولزن يت ضرالا تناكو رمخإو
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 انوق كانه |ودجوف لبق ةدع دوملالا رجلا دودح ىلا ايسل ةهج
 لحرف مهاكم |وكسو مهكاأسم نف مثويعزاف سيمربك نرومسي

 لوحلا ضراب !وماقإو نيرلإو هنوطلا يرهن تاهج ىلا سيمربكلا
 مث ةيدقلا ةنايدلا اوضفرو مهتايدب اونيدتف اسنرف نرالا يف يبا

 أسنرف يأ لوجلا دالبب 0 هدنالوهو زيلكت الأ دالب 2 انوا

 ىلا نويسامربكلا :لحترا الف نييسامربكلا ةغلب نولكتي نالأ ىلا

 ( ورد ) اهومس ةنيدم هب |ودبو ًاعضوم اهنم |وربخت لوحلا ضرأ
 لهال ن 5 ةدوجوملا ةمور 001 مهتنايد لهال كرم اهولعجو

 ا صر ا مرالاب حملا له يل تناكو ةيحيسلا ةنايدلا

 ماش يف هانمدق امو سيمزال نيبحنإو ءاهلعلارقمو ةماعلا ةنايدلا

 دت نمو مهنبك دقتعم وه امنا داقتعالا نم

 مهلا 0 تتاسبأتو 58 دربع مهداقتعا ناكف مماوع امإو

 0 تيل اهنودقتعي يف | مدئاتع مه 0 كا

 ههلعل ةياهن ال يذلا هنأو هلال ةدذحو داقعأ 0

 71 هنإو نوكي ن 0 نوكلا يف يف هدأرا ام لك

 ةداعسلا لهأ عفريف هل قلخ ال قلخ ام لك *ىبيي يذلا يث لك
 كردلاىلإ ”اننلا لحأ ضن معنلا راد يو ىلعلا تاجردلا ىلا

 نع ةرابع ممدنع لفسالا كردلاو مينمل باذعلا لحم وهو لفسالا

 هيف مقل يذلا لحما رع ةرابع ايلعلا تاجردلا 0

 تاما ابد وأ ا أذأ ناسنالا ناو ةمعنملا حاورالا
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 ةيبونحلا ةهحلا نم هجونرخ' ناكو مالدنلا هيلع خوب نافوط اج
 ضرالا هجو 0 امرثكا قرغو. تابنلاو: راجتتالا علقف ةيقرشلا

 لاعب ضني هلام كاع ل طلاآ0 اس لاو تاناوبحلا نم
 ضرألا تكسو بارخما نمدارا ام هللا ىضق اذف  ضرالا الف عَ

 يف قلخلا قرفت ناسنالا عون نم يقب اب ترمعو تارطضالا دعب
 نوختروملا هقتح ام ىلع ثوب ةفئاط مهم ناكف اهبحاون ونرعو اهئاجرا

 .نيح ماوأم ناكو. ةهجلا كلت ىلا |وبهذ نيصلا لهأ نم:نوق
 اهوزرعو اهب |ونكس انلف ةيدابلا برعك مايخلا عضوملا اذهب ملتوزن

 ةفئاط لكلو رئانثعو لئابق !وناكو: ضرالا' عار يأ: لاجت |ونمس
 |وناكو برحلا يف اهدوقيؤ اهيواغد هي رظنيو اهف 5 نار
 ل ربكالا“ لاخلا هانعمو ذوه. هنومسي و. ىتل اخنأ دوجوب 1

 هلا لك" ناو .ىرخا ةللا هم نأ" نودقتعي | تلا در

 هبشي داقنعالا اذهو نوكلاريبدت يف ةرثؤملا ىوقلا نم ةوق 7
 .نلكوم وهج ان ينم نإوب ةللالا اذدحتب نولوفيب معاق نانويلا ”فاهعأ
 ىلإ نابض انبريجالاب# كوم وغنامو دعرلاب«لكوشوم .اموب اييلااراج

 ريوق ف ثيوع خا يت كن انكر كد
 ناكرو جيرانلاو مئادصلاو نررنفلا "ميج لاطالا/هنلو مالا هيلغ
 كرش نم أهيف نورثكيف اهضعب يف لوصفلا لوخدد تقو مدايعا

 اولازي لو .انابرق مهتمال نييمدالا نم نويرقيو ركمملا يلطاعتو كما
 مال | ةنايدلا رونبظ ليبق“ ىلإ ١ ىللزك

 ١
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 ابعينج رؤمالا ةزذه نا نظأو |و اهدارأ نم لكل ةهط ثناكأر رعو

 اهبعضو نيح اهيف ةرفوتم تناك

 اذهيق ةرقوتم روهالا هذه ظعم هرأ فاشل يزيلكنالا لاف

 رج او يبن ضلاخ هواوه كلذكو هيف دوجوم رهلا نال عضومل
 ةذه رايزخأ ُْق بيبسلا وه اذبف بشخل لا لدب هب ءانبلل ريثك ثدنع

 لاو تناك نيح اهعشو ءادنإ 28 6 ةعتبلا

 ةحلم هايج ةولم 7 3 08 0 كر بأ

 هذعلو لق لقرب لح أ ا 1

 هللا ناك ناو خخ تقال دس يثو ءاللاب أرومغم نكس عمرا

 تناك اهريغو ( و رقنوهو ٠ رومونو ٠ ولبتيتتوفو ٠ هوردو ٠ تنم)
 تاكو رئازخلا ةعفئرم نو ان ءامأ طسو قيراكو هنطاوش : ىلع

 ةقيهو فدصلا ا سبل تافولخغاو تائنلا نم ةيلاح هلحأ وس

 مايالا كلت ءكضفتا دعبو ةيرجبلا تاناويحا ع نم هوحنو كليسلا

 أ رسحنا الك ناكف اقيشف ايش ذيل ضرالاو رصف هللا راص
 نيب هل دجواف كلذ رثك ىتح رجشلإو تابنلاب ينك عضوم نع

 تراصف ةئئلخلا ةلوهه رظنملا ةعيظف تانابملا نم ساونا راجشالا كلت

 | ىلا الح يلع ةعئبلا هذه تيقو عاقبلا عيمج ف رشعتو ليمان



 مت

 اولعف ايف اوباصأ دقو لوقعمو لوبقم هلك اذه شل لاقف
 هوركذ ام هيذ دجو دقف ملل ارقم هولعجو عضوملا اذه |و ريخت ثيح
 ةنيدم هذاختا ديرا عضوم لك يبي افاق تح ندلل ذاختا يف

 ارو مانا + لبستو زخم نم ف ام ىلع الوحش نك ١
 1 ناو راوسالا جايس ا - رادي نابفراضلا نم يتب ام اماف

 دعلا ىلع بعصيل لل ج ىلع امأ ضرالا 30 يف ابعضو

 9 اري كلذكو 1 بعصيل رحب اهب طبحي نأ امإو هدوعص

 اذا "اولا نال ةبيط نوكت ناب ةيوجلا ضراوعلا نم ةياقولا
 ةنفعتم عقانملوأ 5 ارواج | اكاساكا نابي 0

 هب لبست ام امإو دهاشم وه ا5 ناويحو ناسنا نم هلوح اب رضا

 الا برقو راو بذل الل دوج اهتنو وساق ىتزااو
 يلع للي كلذ برق نال هانبلاو تاطنخالا اهم رات
 ن* ةيصاقلا ةجاحلا ليبسنل رجلا نم اهبرق اهنمو هقفارم نكاسلا

 اهطاطنخا لبق ةنيدملا يف رومالا هذه عارت مل اذاف ةيئانلا دالبلا

 اهيلطخلا يلا ثرعلا ندم نهعي يف عنواك بارا هللا
 اهيف اوعاري مل ثيح ناوريتلاو ةرصبلإو ةفوكلإو ةقيرفاو قارعلاب
 اوعاري ملو رجتلا نم ملل مزلي امو لبالا ىعرم نم مدنع ألا الا
 ا 0 حراما الو بعلا “لل

 راصنتسالل ددعلإو ددعلا ةروفوم ةما نيبو 00 نوكت ن
 اهقيرط الو نارع اهبرقب نكي مل اذا ةنيدملا نال ودعلا مد اذأ اهب .
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 ددجت ال ام مدي 0 نسحلا عاونأ نم اهب ددتو نسحأ ىلا

 لي نو ف هلم ابو لش ا سبل راف ف نزف هر
 يف امر نم لكو ارج هر ليوط نمز يف اهربغ هيلا لصيال
 ” 1 اج نحل 07 لا تدلل لاق ىرحأ ىف اهار دم

 ثدحي ام طبضالو بئارغلا نم اهب امرصح ناكمالا يف سيلو
 نطو اهذخت و مانملا اهب لاطا ولو ناسنالا ناف 0

 ام لع فروقرلا لو 00 ماوعالا نم

 ركذا يناف كلذ عمو كلاسملاو ءانبلا نم موي 0

 ةكلمم لك نيب نأ ا نم ينرضحي ام مترضحل
 ٍِ < نآلا تايلكل اب تاير طابتراك اطايترا 00 ا

 ةعجار ةكلمم لك تنكح هتكام 0 :

 0 ارا نف ةيويند وأ ةينيد ثداوحلا تن 0

 لوطي اذه يف مالكلا حرشو ىرخالا ىلع لكدلا ىلا رط اهادحا

 لوقتف 2 م 1 الف

1 
 0 دال لسا نإ دجرلا ىلع قس معلا نا ةجوزلا
 1 ري كا لضا» نكي نا نم نم عنام الف كلذ ده اذاف

 0 نم وأ مسن نم اما ائيشف اًئيش نروديازتي مث نوليلق سان
 .:ندملا عاسنا لصا وه اذهف مب هئاهتجا وأ مهفأذ را يفاعط مهلا

 ا 0



 اع

 نوناثلاو ةيداحنا ةرءاسملا

 سيرأب

 .لصإو ةنيدملا هذه ذرات صخ“ ينم ملط دق اجاوختا لاقف
 املاك سيل نالا اطاح نا ىنخي ال لاقف من جشلا هل لاقف اهعضو
 :رم هارت ام عيجج نال نيلاحلا نيب ةبسن ال لب نامزالا رياغ يف
 نرم هلك ناك نإو ةنسحضسملا ةعسإولا عراوشلاو ةنسحلا ةينبالا

 راثالا نم رفا ننال اهب دجال اهل الا (نيددتملا ركن هنا

 ىلع نامزالا لوادتببف هلبق راثأ نم ريغي ىلا ليج لك نال ىلوالا
 نيب ةيينش اهب ترابه يف ةجردلا هذه ىلا كم هيلا

 ال دبش ىتح ةياهنلا ةرهشلا نمو ةياغلا رخغا نم تغلبو ندملا
 تزاحو فئاطللا عاونا عيمجب تزاف اهنأ ندملا رئاس نم اهريغ

 للاج نم لقتنت موي لك لزت ملف كلذ عمو فراخزلا فانصأ
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 قرا نادتاك ةليبتايو هيله تول اهرو الووط ابر هفطع
 هنسح يف ةهبش ال رمأ ةنمزالإو ةئكمالا بسحب تالماعملا ليهسنل

 ةيعارم ةيثلا تناك اذا ايسال ملق كوه يزيلكنالا لاقف
 اوماق رب ام اتقو ا ةلمم ريغ ةلماشلا حلاصملاو ةماعلا ةكرشلل

 اوعيتحاف ملحم اولصو نأ ىلأ هيلع نورمي امف نوثدحت مثو نيرئاس

 مرج ب لا ميرتالا نامي بلم هلا قرن يم امج
 0 اهلنا لأ ل نئافرلالا ىلا بح
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 باوبا نوذخ# نويرصملا ناك ببسلا كلذبو فارطالا يف
 نوكتل سورلا ةحصرفملا ريماسملاب هجولا ةروعسم ةريغص بوردلا
 ةمالسلا تبلغو نرمالا عو .نتفلا تآده الف عوردلا ةلزنب ا

 قرط نم لاكشالا فئاطلو لاوحالا نساحم هيسرصم تذخا

 رورملا لئاوغ اهيف نموت ةقسانتم ةفصارتم ةشإو ةعسلا يق ةغلاب
 اهرماب ةُماقلا ةلودلا تانسح نم كلذو ةماقالل طصتو ءاوملا بيطيو

 ةرأنأ لزم ل اينو يسم كرو ايس حر ال كر لاا
 نواعت نسحو ةيهافرلأو نمل ةرتاح عاستأو نارملا تاي 5

 كلذ ناب ةقطان لاوحالا دهاوشو ضعبل مضعب سانلا ف ا

 ةأرقو ةنسلالا معَ ا نولبقم سانلاف هتاياغ نسحأ ىلع لازيال
 كرت اذا ناسنالا نإ ةداعلا نمو مولعلا تارث ءاننجإو بكا

 رصم نيف هاضري ال ام ربيغت يف هدهج لذب اهنم نسجأ ىلأ ةلاح
 فالدخإو قرطلا قيض نم ةريثك اياقب دعبولو هيلع ثناك أم نالا
 ةيوهالا ةماخول بجوملا عضولا وسو 3 لوخدلاب ةينبالا
 رثكيو هعفن 'لقي اهب ملاغتشإو سانلا حازتو ةجزمالا بارطضإو
 اًببس ناك امير هناف ناديملا اذه لثم ذاختا نسحا ام رث هنارسخ

 ملاغشأ ىلا ةيحالفلا لاغشالا يوذ دوع ةعرسك قفأرملا ا

 ناف نياغنلا ةلقو راعسالا طبضكو مهالوقنم ناش نم مغارف دعب
 بسح اهنوعز وي اهيف ةراجتلا نكهاو : ةلمج هنعاضب عيب حالفلا

 هسفنب اهعيزوت ىلوتي حالفلا 0 أم فالخب تاهيجلا بلط
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 علب ام تاوارضخلا فانصأ نمو كلنرفالا نم 81:83 هن علب

 ارجو ليك 5 ميلا نمو كلنرفالا نم انويِلم نيعبرأ هنُم

 نم تينويلم هسانجا فالدخا ىلع هليمارب يف عابملا ذيبنلا نمو

 نم انويلم نيسخ وحن هنث غلبف يزيلكلا لطر رتللإو تارتللا
0 

 ىلع اهعضو يلا ندملا نوكت نا بجي كلذك عيحلا لاق
 اهلا دري تاراجت 0 تاءادقلا لماب كم نكت ل

 اذهو ةفلدخلا عئاضبل اب ةرقوملا تانإوبحلا عاوناب ءابرغلإو نويورقلا

 الكف يرشبلا عامجالا ةعيبط اهيلا رطضت يفلا ةلوقعملارومالا نم
 نمأيو ةجاحا ا | مزل قرطلا ةعسل ةجناحلا تسم
 ءاحدزالا ىذأ نم اوللسيو كاكطصالاو مادطصالا نم سانلا

 لا رصمرمل اضع افا كلذ دشن

 قرطلا قيبسفل اهلها تعد يلا بابسالا نعرصبب نيرمملا ضعب
 تناكرصم نا وهو هنم اقرط تنياع ام انفالسا ضعب ينثدح لاقف

 منيب ةوادعلا لازت ال قالخالا ةنيابتم عابطلا ةفلدخم ماب ةنوكسم

 تاس م
 اهنوروستيو رايدلا لالخ نوسوجي ةرهاجم بلسلاو بهنلاب ءافعضلا

 نكمل تيح ىرطلا ىيضمي رورشلا كلت ةعفادم سانلا ىلرف
 سانلا نركمت اعازوا اولخد اذإو ةدحإو ةلمج اهب اور نا رينكلل

 ةردك تيقبو دلبلا لاد نم بهنلا لتقراجتالاب مثوفذحي نأ

 ش

[ 
! 

 ١
ْ 
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 ةحاسرتم فلا نوثالث وهو يقابلإو فال ةرشع ريغضلاو رتم
 راص غاستالا اذه ببسبف اهتيأر يلا ةنينحتإو ناديملاو قرطلا
 هذه عيبل ادعم ناك ا 1 اا ا نم لخنأ اذه

 سانلا اهيلا غربت يبلا ثالحلا نم ادودعم راض هنأ الا فانضالا

 نم رود اهعيجج فنسلا هذه تفتو سانئتسالاو حفنلل اهب عهلجتو
 ءاوللا لوخدو ةءاضنسالل ةحتف نوفت لك الغا 00 ةلك ءانبلا

 ديذختا نم نابضق اهبلع قرط اهضعبو نزاخخ كللت نيبو
 ضرالا نطاب يف ريست تابرعلا ىرتف ةيمومملا 2 ةلضوم
 هذهبف ةعابلا رم كانه نم دا اهب رعشي الو ةعابشبلا علنا
 هر يس تالوكأملا فانضأ عينج ذورو رثك قئاديلا

 ةش ىلع ةنيدملا لهأ راصو ماليا عون الو ماحدزا ىندأ كلذ ىلع

 عمج نم نبغم تقو يق ةدورول هيلا نوجانحي ام دوجو نم

 نع ممئاقب لع نحل: ذرم :اوراص تاما لدا كلكر كلاي
 قلعتي ام ةصالخ اذه كلذ لبق ا ضرعت تناك يلا ضراوعلا
 لوقبلا نم ةنس لك يف هيف غايب ام امإو اثيدحو ايدق ناكللا ثاذب
 داليا نم 1837 ةنس هيف عيب ام يصحأ دقو رينك ءيشف اهوحنو
 00/16 5١ ةصاخرجبلا كنمس فنص نم عيب ام رادتم ناكف

 ينعأ ةيرصم ةقوأ سانخأ ةعبرا نع ةرابع مارج وليكلإو مارجولبك
 2 851١ بذعلا ءالا كمس 0

 امن نحيا كتم لو مارج وليك 107701 551 دبزلا نمو مارج
 ١١



2 

 مارتت تناكف ةطوبرم ريغ ةلمم اهب ةحصلا رومإو ةظوبضم تسيل

 نما ةعصإ ترشا اهرو تافرطلا اهنم نفهتنو تاروذافلا اب
 كلت ناكس نم يكشنلا رثكف اط نيرواجلا تاراحنإو ةقزالا
 0 ةمصل او: ظطيضلا يروغامو مئاضنلا باعتا نم نيح نكادالا

 ناك ام يلع وهو هنيارولف ةحصملا هيضتقت ام ”| ارجأ نم مكن

 1 هذه تناك ال نكلو هيلا رظنلا نم كسفن تنال هيلع

 بابرا لكك ءانبلا عاسنا يف ةذخآ اهيل سانلا درإوت ةرثك ببس
 رث ررضلا كلذ ةلازا ىلع مهار رقتساف ناشلا اذه يف سلاجلا

 7 ردصو هيلع اوقدصف ةموكحلا بابرا ىلع كلذ اوضرع

 طويتكو واعرف مظنتلا هيضنفي اج مير .لبعو هئاضماب نيسدنيلل
 هوُمدَقَو 00 لاحلا يف اهلها ةعصو دلبلا ةطصم مزلي ام هعم

 انيلعلا ف 0 | كلذل ربظي | نكلو
 اناك ررضلا ةلازاب رمالاو يكشنلا نا عم داليلل 181 ةنس يف الآ

 نادبملا اذهو 7 - لو درا نري رف كلذ

 ةعوفرم ايئوتلا نم حاولاب ةاطغم فئاتس رشع نع ةرابع هلك
 اب ا ايسر ع | نمد لع
 :كضنو: ايررطم انادف رفع ةعيرأ نغ نع ةرابع 2 طعسم ربو فلا نيتس

 نوسخو ةئاؤلث فئاقلا هذه نم ةفيقس لك تحتو آيرقت نادف
 امخيب لصفي ريغصو رييك نرمنق ىلا ةمسقنم تيأر اك يو اناكد
 فلا نيرشع هضرا غلبت ريبكلا مسقلاف ارتم نوثالث هضرع عراش
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 يف هيبثأ مملاس عطاقت ثور معالق .فالتخإو م اكرح ةرثك يف

 ل عضوللا اذه هيبعاف هايحتالا ةفلدخم هايم ثارايتب
 لاقف هنم ضرغلا ن دع يريطل الا لا هرمأ ةفرعم بحاف

 عضاوم دحأ يف ةهرب سلجل لحما اذه حرش يف لخدن نا لبق هل
 لخدف بوقعيو هدلوو ريشا هعمو يزيلكنالا لزنو حيرتسنل ةوهقلا

 ةفرخزلاو ةنيزلا ةريثك ءاجرالا ةعسإو لكشلا ةفيطل ةوهق ىلا م

 لصوي نكاما ةدع ىلع لمتشت يهو رمرملاب ةطلبم اهتاهج عيبج يف
 هلم اكحا ارت ) دئاوم اهنم ناكم لك فو رخالل اهضعب

 .لرم ةعاج اهنم اهنم ةدحإو لك لوحو ماخرلا نم اهضعبو ديدحلا

 قارواب بعلي مضعبو رابخالا قاروأ ارقي مضعب لاجرو ءاسن

 مضعنو تيلاودملا نم كلذريغو درنلا بعلي مضعبو راقلا

 ذخاف ,تايوردملا عاونا, نم اهرينيتيرت يصسر ولا
 نا دعب من اًعيجح هيف إوسلجو ناكرالا دحا يف اًيلاخ اناكم اجاوخلا
 هوبلط ام عيج ةوهتلا مداخ رضحإو هناكم يف مم لك نلج

 ةدعم ةيلاخلا ةينثالاو ةيلاعلا فئاتلا هزه نيكد

 تاوارضخلاو هكا مولا كامو تالكأمل عونا عي عيل
 ماظننالاو نسحلا نم نال هيلع يف ام ىلع مايالا هذه لبق نكت لو
 تانبلا مبدع نم اوطم ةيضلا ةياغ يف تناك لب هأرت يذلا

 نورتشي نيذلا م اعلا ةرثك نم تناكف كف ةماعزلا بابرإو ماكحلا

 اه كا قيضا نيراملاب رضي ماحدزأ عقي اهب نوعببيو
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 نيدلا ناهرب هآر اه هربخأو ثيدحملا ةذل يف تقولا انعطقق هدالب
 هنم انبلطو سيراب ذرات نع بوقعي انلأس انا هل لاقو سمالاب
 دك طنا لهون وسام
 1 ا

 يق ةنيدملا هذبب ةماقالا مايا اوضقت نأ بحأ ينال كلذ يف ةىعفلا

 دوعلاو باهذلا يف مكلياد نوكأ ن ار ل ةذل
 كك ا ا ضعب يلع معلطال

 ئويلكنالا "ارم ا يشلا لاقف هبلطت تّئش ناف ماعطلا

 ةيرع اوبكرو |ولكاف اوماقو هل دعملا هناكم يف ماعطلا راضحاب

 اهقرط ماظتناب خلا بجعاف نوجرفتي ةنيدملا يحاون يف |ورادو
 نم اط امو تويبلا نم اهيف ام لاكشأ نسحو اهتفاظنو اهتعسو
 عافترا ةدايزو روصلا فالئخإو عاضوال/ بسانتو ةعنصلا ناقنأ

 ه1 كلل دنع ]ان دبع إو نت رفا الك امو

 فنديييو هنع رثؤت ةردان وأ هب قلعتي ربخ نم هرضح 0 هل

 هتالقتتو نامزالا تابلقتو نائدحتا ا هيلع أرط ام هل

 كلذ ىلع اولازب . لو لآ ام ىلا هرم ١ لآ ن ا لاح ل لاح نم

 هي لاجرو الرع الل حدا اوهتنأ ىتح

 هنم ةدعأ ىلع ةعوفرم ديدح 1 فياقس |وأرو لاغتشإو ماحدزا

 8 - ل 0 انلا ةرثك نم مظع ما >دزا يف اهكو
 ٠ ىتري ريشلا ناكف ارغا ءاضق دعب نيفرصنملاو ةيج لك



 م ها/

 يعدو رف ةبرغلا تيكر ىتح يعم قو ديدحلا ةحفس تفقوم

 يا 1 ا

 نوناهثلا .ةرماسملا

 سب رأب يف قوس

 عرقو يزيلكيالا رضح كلذ : انيبق ثيذحلا لقان لاق

 00 ةياكحلا قايس كلل مب رخا تقو يف لاقو بوعي ماقف بابل
 نع مل رذنعي ذخاو ماركالاو ةيحتلاب ةدلوو يلا ءاقلتف يزيلكتالا :

 مهو اخ ن 2 مأس رث هتقاع يلا أ بابشالا مل حرشيو هرخات

 بوقعي عم دما هذهانيهق الازيشلا لاق رف : هيلع اونثإو اهلا اور كتف
 هذوع ىلأ هرفس نيخ نمرجملا يف 3 أر امو هل ىرجخ ام ثيدح يف
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 اذكم كللاقو غاضملاو تتئاصللا :نم قبان ام ىلع فكيف ةقيؤفا
 فريصلا ىلا انهجونو يدب تذكإو تماق اهأ مث رهدلا لاح
 اهتذخا تش نا ةرضادع يذنع ماردلا لاقف فنسلا هل انزبظأو

 خا يل نا اهيربخإو كلذ يف اهترواشف حرلل اهتيقأ ثئش ثأو
 .:ننيخ نمو ( كروب ) ةيدق نوتاخ ةمدخ ف اهنكزت ةزيقف ةمت

 تسلو ين يرابخ 000 اهرابخا ن « ينلصي )ل انلاضفنأ
 خاف اهرظنال اهيل يشما نا فيزإو ةايعلا كيس فما فمتاع أ ملغ
 ناش يع يلربظي اهب هيف كللءا اباطخ كترضحل تلسزا امدجو
 الف'يندلو ماقم ةي يدنع ثنا تلاقو يبأز تنسحتساف ثاردلا

 ةعراسملا نم ريكسف ةجانع نم كلل ضرعي ام بلظ نع رخاتت
 تلبق كلذ ذنعف مويحرلل اماركأ هيلع تردق ام لكب كلتئاغا ىلا
 ترصو يئريصلا دنغ غاردلا ثكرتو يبساب دنسلا ترنغو اهدي
 ماردلا ةضنب هتربخإو مئاسلا ىلا ثهيجوت مث اهزنمل تلصو تح اهعم
 هتفرعو ينخأ ربخ ةقيقح ملغال ( كروب ) ىلا باهذلا يف هتزشنسأإو
 فلا تالا نال لاقو كلذ لع يشوف اهلا رفسلا ف ينغر
 ىلع بحمل قيذص كلل .يفأ مغاف ةردنل ىلا دوت نا درت حلو ماقملا
 كرابخا يبع مظقت الو كلادب ام لك نع ينلسف برقلإو دعبلا
 ىلع 0 ىلع اناف ةهجلا هذه ىلا عوجرلا تذزا نإو
 ىلا يم بصهذف رفسلل ثبهأت حابضلا ما ايلف اننليل انعيو كلذ
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 يل لاقو يدل رضح هعم تنك يذلا تسلا انبحاصب اذإو جرخأ

 ريتف لجر تنا لاقف ةنيدلل ىلا جورخا ديرأ تلقف عنصت اذام

 ىثخإو جاينحالا لك ةجانحم ةريقف تخا كلو سانلا فرعت الو

 ققتتو كفن لع كفرصلا يف هارذلا نم كدنغ ام كلبتنن وأ
 هتنسهتسا نا يدنع يلرلا لاقق يأرلا امو هل تلتف فكلا رفص

 هللا تدمحو هعينص تركشف كل ريخ وهف يلزنم يف يعم نوكت نأ
 ايرتكأ مث "يلع ةفقشلاو ونحا يظعلا لجرلا اذهل لعج ثيح هناحجب
 دعبو نيرئاس انهجوتو اعم انبكرو عانملا نم انل 3 اهب انعضو ةبرع
 ٍقونلا ناطبقلا ةجوز ةماقا لحم تفرع ىتح لاسأ تذخأ نطو

 ينلباق يتأراهلف اهيلا ترسف هينج .يتئام اهدنع تلعج تنك يينلا

 اا. يفا ةريسي ةهرب دعب يل تلاقو ةقالطلاو حرفلاورشملا ديزمب

 ىلع يننقري ام كرابخا نم ينلصي لو لاط دق كبايغ تدجو
 توبب دحأ هي اهيننعدوتسا يلا كلتعيدو تلعج لاخلا ةقيقح

 تماق مث تكرت ام رثكا ترضح اذا دجتل وهلا لجال ةفرايصلا
 را شيبس مالتالا فس اهنم كيسرعلاو اهدغ ةنارس كا

 اهنورعم ىلع اهيكشو كلذب تحرفف ارق هينج ةئام لبن تدجوف
 نر الإ تل بارسال تذرا انو اطبع هربوا ا
 نينعاس .نم يرق النول أانرصو اهتوعد تمجاف أبعم ىذغتا

 يل راص ابو يتصقب اهتأبناف ةبيغلا لوط ببس نع امهف ينيلأس
 ناكس دي يف تعفوو قرغلا نم توبغ فيكو يعم ناك نمو
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 م ةدللا هذه لوط نرال هينتقا عاتم ناو هيننجا رث نشحأ يل
 دا ل نال مالا 1 ع ىرك نا رعنل ميعاد
 نم ةنن نايبرإو انني كصضلي دقو: ةماعلا مانا اننابكت«يرفتلام
 انج نيئالثو باينلا نم "لع هارت امريغ اًثيش كلما ال انإو رمتلا
 50 اممذخأ ةينابنوفلا دنع يل تناك رهشأ ةنالث ة ءآ ايزيلكتا

 بهذو عاض ةقباسلا مايال يف هتبستكا ام لكو مترضحب تخل

 دحأو دنع هلعدوأ تنك مظع هزجو رصم يف عاض ءزج هنث ىدس

 هنيبو د ناتببلاو روزلاب ”يلا ههلس هنأ سداف سانلا نم
 هل نكما سانلا نم ريثكب هتفرعمل ةبلغلا اهيف "يلع هل تناك ةيضق

 عاضو صلخ# "يلع هل اوكحن قيقحتلاب نيرومألا شغ * معطسإوب
 اتسأتما تلو ةمسفلا هذه ىلع هللا دج دما اناف كلذ عمو يلع لالا

 تاقوالا هذه يف لاخلا نم هيلا ترص اب اردكتم الو تاف ام ىلع

 بسن نمو لام نمهاددتف اب + تاس انحإورا اذا يلابن الو
 زيلكنالا .دالب لخاوس انلخدو رفسلا اذه ةذم تضقتأ انلف

 روبحإو سنالاو رورسلاو حرفلا ديزم ةنيفسلا يف نم عيمج طاحأ
 هتبحاو هلهإو هتبارقو هتوخاب عاتجالا بقرتي ناك مهم الك نال
 خس عامجالاب هدعيو ةمالسلاب هقتهبو هبحاص قناعي لك راصو
 | دحإو لك سيلف ةردنول انيم انلصو كلذ لعو ةنيعم نكاما

 سانلا ةلبج يف كلذك انإو جورخل ايتو سابللا نرم هدنع ام

 نا تدرإو يقئاع ىلع هنلقحإو يجرخ ترضحاف جورخلل تأبهت



 م

 ْن وعببلاو ةعساتلا رمايسملا

 حاف تنيع ا هاك يرفع اقف اديني لاك
 يدينن كارت بسه هحايبلا 4 ليي مايل درعا اعنا
 ىلا نيدئاع اهركذ انمدق يلا ةنيفسلا يف انآ دق لوقاف ذاتسالا

 بكرلا لاغشا ىوس لغش اهيف انل نكي لل موي نينالث انالب

 لك ليما تنكو وجإو ءالا ىلا رظنلاو ضعب عم انضعب ثيدحو
 هتبتك اًيِش تعمس اذإو ثيداحالا نم يلوح لاقي ام عامل ليلا

 اًعيش كلذ نم تعمج دقو عايضلا نم هيلع اقوخ يدنع هنظنحو .
 نم اهدنعأ ةنوصم يدنع نالا يفو ةديدع سيرأز يف اًريفك

 م تعفتجأ نمو ثداوحلا نم ”يلعرم ام اهب ركذتارئاخذلا ريخ

 ةبسلاب يبف "يلع *اسأ نمو "يلا نسحا نم اهبركذإو سانلا نم
٠ 



 هل

 ناك أذطو نيسيخلا هباينأ نيب نيحالملا نم هيف نمو براقلا 0

 همزلي هرجتا عوار نم ا نودايصلا هنم برقي نإويح بيعصأ

 انلو هرظح نم .ةمالبلل رادعلاو ليلا نم ريتك ل امش

 ىتث ا ةدحاولا ةعاسلا يف عطقي ثيحب ةهظع ةعرس ريسلا يف ناويحم

 ني رشع ةراتو ةرم ةرشع سمح :: ةراتف فلدخي ءاملا جراخ تلا

 ءاملا يف لزني مث نيثالث ىرخأو



 مها

 جرختما ام ردقو سارلا يف يلا ةيعوالا هيونحت ام رثكا هدسج رئاس
 تيزلا نم اليمرب نيرشعو ةعبرا نم وحن دحاولا نإويحلا نم

 لاك ةيداينلاو ( ةيفلبل ) ني رشحولاتنرإر نا- سا ليل ل
 ( :رابثاف هرادقمو تاعئاليإ لك ُْق هيغل سيسن ارفلا 86

 رثكا كلل خس ىلع مقي ناويحلا اذهو ابيرقت ايرصم اهرد نوعبرأو

 ادع ام هنم جرختساو كلذك ةليوط ةدم ءالا فوج يقو ةشئاطل نم

 تيز لثم تيز هنم جرختمو باذي نهد 7 ةيتيزلا ةداملا

 بيطلا هنم جرخب اضيرم نإويحلا اذه ناك اذ ذإو ليلق هنكلو ةشئالل

 0 اهجرخي تازاربا نم الا وه سيلف ربنعلاب روهشملا

 ل نم ةمطقلا درتم اهت لسا سد
 يراذب ابنم هنوجرخ هعضاوم نوفرعي نودايصلاو ةقأ ةرشع

 ضعب نا نييناكيرمالا نم لجر ينربخا دقو كلذل ةدعم لوط

 سيو انا قالو انت امؤلو تدلل 1سم نس نسجل
 أرتم نيثالثو ةسمخ هلوط غلبب نإويحا اذه نال هنم ةغلابم كلذ يف

 ةيناذلا يذ ناوبحلاو ةيفدضلا . تاناويحلاب ناوبحل اذه ىذغتيو

 اًئيش بهري الف هريغ يف سيل ام شطبلاو ارق ىراوعو لولا
 هفداصي ائيش كرتي الو ةيوق وأ ةفيعض ةريبكلا رجلا تاناوح نم
 ْ دايصلا ةبرخج سحأ اذاف اناويح وأ انك ناك هاذ قير 8

 هيلا هسار عفريو ةعرسلإو ةماهشلا لاك عم قروزلا دصق هندب
 نبحلا يف مسنلا صالخ يف نودايصلا لبحتي م ناف هيلع لمحيو



 مف

 نوعبشلاو ةنماثلا ةرماسملا

 ربمعلا نا ولاشأك

 ( بوقعي ةياكح نم )

 (ولاناك ) ةيغرقألاب ىنني لئاسن عون هيرغلا تانإويحنا يفو

 ضعب يف اههنيب نا لا ةروصلا يف ةشئافلا نم برقيربنعلاوفو
 ريباك نم هك يف خيي ناوبحلا اذه نال اقالدخا ءاضعالا
 ةريغض اًهريغ بانثا لعألا .كنلا فو ةظورخت وأ ةياولعسا بابل
 بياينإ قيلت 3 قادوا  ىبظا افاق هنللا نم رت دات الزج

 هَسأر لوطو لعالا كلفلا يف اه ةلباقن فيواجت يف لنسالا هكف
 ًايبرقل نيرتم غلبي هعافترإو هدسج لوط فصن نم بيرق

 ةداللا هذهو تدرب اذأ ديت ةينيز ءاضيب ةدام هنم جرختسا و

 ينام جرختسم# هيف ةعزوتم ندبلا يف ىرخاب ةلصتم هسارب ةيعوأ يق



 ظ 4
 هعفدت ةراتف اهدنع أم صقاب ياتو اهدهج هتدعاسميف لذبت اهنبال

 هنلخ بوملا ىلع ةوق هيف دبت ل ناف اهردصب هعفدت ةرأتو اهتتحاب
 ال مارجلا نم هباصأ ال. اهعبتي ل ن 'اف ءالا يف هب تصاغو اهتناع ىلع

 اهدنع ام ةياغو اهعسو صصقاب هذاقنأ ةلواحم ىلع رمتست لب هكرتن

 برطأو رارفلا ىلع هنحتو 7 3 1 هعفدت ةرمو هبذجت ةراتف

 نم ا عيسو نزحنإو ةباكلار انآ . فلعل

 اك 1 سفنأا ةدش
 اكله اًببس كلذ نوكي ىتح ةرملاب لاوحالا هذه ءانثا يف اهسفن

 ل ايايناو اهدلرل اه طرق الون ديم صلت سيك
 نيسمخو ةئام عونلا اذه نم ةدحاولا ةنز غلبتو هصيلختو هتدعاسم
 اتم نيثالث ناك ,ناف أرتم. نيرشع اطوط ناك نأ ايرقت ارالعنن

 75516 الط دلل اهناوب لوم هع طنا
 اهنس لوطو ةعبس ىلأ راتمأ ةعبرا نم اهيكف ضرع فلنخيو

 ةميظع اهتوقو اهيفل ةبسنلاب راتمأ ةسمخ ىلارتم .رم فلدخي

 ةيرظع ةياغ ىلا وحلا ف هيف ني قر وزلاوفذق ابك يح ا

 هدا للتو راغص ةيئاد باناوحم راح سس ايس

 نمو بيرق رانمأ ةنس ا ١/ نيح اهدلوو ىنثمو ىدارف
 هنضحنو هعضرنف ةقفشلاو ونحلا قاور هيلع بصتت ةدالولا نيح

 ةحابسلا هملعتو
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 رارفلإو برملا ىلع آلا ابلاغ ةاجلا بلط يف دينعي الف روخلإو
 ودعلا ماما ةيزملو

 قنالا .نع أدرفنم هنم ركذلا ىري فيرخلا لصف لوا يو

 تابلقثو ةيياط انداك رح ف ارتك ٠ هأرتو اهنع ثحب كل | نظيف ايلاغ

 الأ قوف عشري ةراتو هسارو هردص اللا يف ربظيو غربتي ةراتف ةبيجت
 يربو كراع د تاكرتلا | هذه نمرجتا جوبتيف هنلث نم ابيرق

 يوذ امرين ننجح نم هريغ 1 لع ةمالع رؤمالا هذهو ديزيو

 بعللاو كيا هزه لع عيدجا روتسيو اهنم ريثك عين هعون

 ىتمو ديصلا بكارف روهظ كلذ نع اهعطقي مل اذأ اليوط انمز
 ةيقبلا نع ادرفن أ ةيعبجملا هذه يف فالتتا قنالاو ركذلا نيب لصح

 ىرت نيداصلا نم ةنعط نالا بباصأ توراف اىضعب م نا

 اهر هنأ ىتح كلذ هنمرثكيو اهعالخ لواحيو اه 0 موحي ركذلا
 هنلظب هفتح نع ثحابلاك ريصبف هنم اهصلخي نأ دارا ام هب لح

 ةدوملا كا اذاف ةبحمأ ةثادحو ةرعصلا ءادشإ ب هلك انكر

 0 ةئالع تفعض ةدم ةبعح 1 ف يلح تيقمم

 رم رثكا يرارذل ١ بحي عونلا اذهو قارفلل أبجوم بابسالا ىفدا

 رثكا هيلع ظفاحتو اهدلو ىلع اًديدش اونح مالل ىرتف جاوزالا

 عم |وأر اذا نيدايصلا ةداع نم ناك اذطو اهسفن ىلع اهتظفاح نم
 ليسن هقرافت ال اهناب مهلعل الوأ هديصل أورداين 1 اهدلو ىئنالا

 نيدايصلا ةشوانم ءانثا يف اهأرتف اضيأ اهديص ةطسإولا هذهب مهلع



 ال

 اهحارج يف نوديزيو اهيلع نويبجتمن ءاهتنالا ىلع برق ملمع نأو

 قرع ةرظف, سينشلا ىلا ةظن رخأ رظنتو .ايسلا ىلا اهسلر عفرت تح
 اهنم عطقتتو تاملا اهكرديو ربخالا شفنلا جرخيو ءاقبلا نم سمي
 . ةايحلا

 فيضلا لصف يف نآوبحلا اذه ديض تالحم نم اًريثك نأ مث
 تاب نوبت ةيفو ملا نولكر ما ةيف ءاملا نول ىري فيرخ او
 نفسلا هيف ريق ءاضف لك ثيحي هلا يفر شنتي نوللا رخل ريغص
 تفصن اهظلغو نينثأ نيرتهيليم وحت هنم ةدخاولا لوط رثكاف اسوي
 تافاسم اطوط عليي ةريثك تاقبط كبسلا اذه نم نوكتيو كلذ

 غايب اهكمسو اليم نيثالث وأ نيرشع ةرمو لاما ةرشع ةرانف ةفلدخم
 نك نع رس راك را ديلان دلل ةعبراوأز اتمأ ةنالث

 اهارتف هديص يف ذخاتو انيولاريست ثاقبظلا هذه ىدحا تلضو

 ردقب كمسو ام ةبف لخدي رنين لفسالا اهكف لزغتو اهاف تن
 لخديابماما ةهج تراس اكو ةبهكم راتمأ ةعبس هرذقو ملا عاسنا

 لالخ نم جرخي مدقلا ءالإو كبسلا نم هيف ا ذيدج ءام
 نيسمخوأ نيعبرا نم وحن عظ# نأ ىلا اذكه ةرئاس ريعستو نانسالا
 ثفتث قو ريغصلا كبسلا مهل اهاسل كرت اهسأر عقرت مث ارتم

 املتبتف ةغرانلا ردق ةرك لكش يلع كمسلا ىتبيو جرخم هامل

 :؛ لوالاك لملا ف ةىدنبتو

 نبجلا نم ةياغ يف هقلخ ظغو تن ربك عم ناونيحلا اذهو



45 

 هر صوغتف اط ةصلخلا قرظلا يف ذخات ةعرملاب اهتم بجوملا
 لبنلا ةعرس قوفت ةهظع ةعرسب قروزلأ ب عفددي ةفينع ةوقب رجا
 م كاملا هجو ىلع ربظتف ةديدع اًرارم عنصلا اذه اهنم رركج دقو
 كلذ يف عطقنو ةفلتخم تاهاجتا ههتتو !نكيأو طيبعتو ةنقل نظفت
 لك اربد ربميبلا لك انعم ةابصلا نكي ل ن اف ةديعب تافاسم

 اهماف قروزلا قرغوأ اهيلع لصحتي الف لبحلأ عطقتا ارفربدعلا

 رم اذاف اهوام دج لاحمو جلا نه روخ اهيف عضاومب رم دق

 ىلا يدؤي رطخ يف عقو امبرف ا أعبتتم نكامالا هذهب قروزلا
 يفو مثدوصقم فلختو مهبعت تارك عايض وأ نيحالملا عيج فلت

 م 0 ا

 , سيئرلل 0 2 اميظع لوملا نوكيف قروزلا

 كلت نم ري اهب ثيرتكم ريغ شاجيلا نكابس لاوحلالا هذه يف نوكي
 هلاجر نوكي نا جانحيو ةشئاهلا لقب الا هلاب لغتشي الو لاوهالا

 هرهاوأ قنيغبت كا“ نيوداهم هتراشال نيعبتم هلوقل نيعيطم هل نيداقتم

 نم هل لكو أب لغتشي مهم لكو ٠ دلإو نوكسلا نم ةياغ ىلع

 ميني الكم 1 5 اكاد 0 اله لاقل

 4 نم نا دق 1 و *املا يب ويؤش
 كالملا ىلع تفرش ةشئاطلا نا كلذب نوملعيف رمحالا مدلا نول ىلا



20 

 نوصاخجو اهنرعطتب مث لابجلاو تاركبلاب لالا اهضرمو لح
 كانو ميلا صالختسال رانلا ىلع هنوييذيو مثلا نم نهدلا

 ةزاخع قرط
 ىجرت ةلج ةشئاطلا ( لابلا ) ديصل اكيرمأ غي عرتخا دقو

 تومض دسحلا لخاد 2 قزهف اههسح 0 00 31

 دورابلا عم اهيف اولخدا ةلج نورخأ عرنخإو نايف اويحا

 وشنني ا مسج ةلجا تلحك ف ةيمم اداوم ضعب

 ىأ ةؤئاقد عبرأ ةدم يف ناويحلا توهف هليعافأ لعفيو مسلا هيف

 ةنس نورشعو سمخ ينسو يضنب ديصلا 0 لاق٠ سمخ
 نأ ةعنصلا هذه بابر ا يغبنيو هنم ركأ ًالوه يرع يف تيأر |

 ةوسفل إو ةأرحلا نم ةناكمب نونوكي لب مهلع ناطلس فوذخلل نوكي ال

 مهتزتالو راطخالا نوشخي الو توملا نوباهي ال ثيحب بلقلا ةوقو
 رمل ديدحب كلذ مم ىروزلاعناق رول لا راو لالا
 يف مزلي امب ةفرعمو ربدتو رصبت ديزم هدنع نوكي نإو مزعلا يضام
 هارجا ىلا هعم _:رمب ردا, ةشئاطلا رظن ىتم ثيحب ل |وحالا هذه

 امو. يفكي ال ةشئالا ناف كلذ نم ند لالخا ريغب دوصنملا

 نيثالث وأ 0 ارينك لب ناتتثا وأ ةدحإو ةبرح
 جسرحلاب تسح ل

 عضوملا ا تبرطضإو تجاه لالأو
31 
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 ازه هزهيو هيدي انلكب قارزملا لجرلا كسبف لابحا اهب اظؤبرم
 بسح ىلع اهمجيف لؤديف ةئئاطأ هب ىر هيضر اذا ىتح انوزوم
 فرح 1 تيضاغ طرماب هكمسلا كمل اذاق بقدم يلرلا نق

 نر لجر قارزملا يف طوبرملا لبحلا فرط ىلع ضبق دقورجبلا
 لازي الو هريغ هيف طبر نكي 1 ناف هيف اط ا

 نيدايصللو رج نم ةهج يف ءالا هجو ىلع ربظت نأ ىل
 1 ا ل ا نب هن بردت 1 م
 3 ترنخاهينذ هاجتاب كلذ لع نولذدتنيو سطغت نأ دعب

 هنم ربظت اهنا 0 نيعتي يذلا لحما برق ىلا نوريسبف

 مي نولازي الف بارحتإو قب 1 انعدمت ءاملا نم تربظ
 ىلا اهنعط تقو رم ةشئاطا نأ ىنخي الو اهحور قهزت نا ىلأ

 قرغ انايحأ بجوت دق ةفينع 38 اهنم لصحي اهحور قاهزأ

 دعتسم ريغ لبحل كسملا ناك اذا اصوصخ هيف نمو قروزلا
 نوكت نأ هيلع بترتي يذلا جيردنلاب اط لبحلا قالطإو اهعلواطل
 ا يا و رار رع اهاراكو همك
 اهبرض رثكيو اهجايهو اهبارطضا رثكي حورلا عولط ةدباكم دنع

 لوح يذلا ءالا نول هب ريغتيريثك مد اهنم جرخجو اهبنذب ءاملا
 تنام اذاف نمزلا نم ةدم اهتوم دغب نوللا ريغتم ىقييو قراوزلا
 ةروز ىلا لبحب اهنوطبري مث اهبنذ عطق ىلا اورداب ةشئامل

 ىلا اهب اولصي نا ىل ءاملا يف اهنوبحت#لو هب قراوزلا يقاب نوطبريو
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 مريخ لصي الو اهيف نم لكو اهوحالم تربق هيب ررغتلا ني
 لبس راخبلا نفس ىلعرفسلا راصف نالا امإو ةعاشالاب الا مثدالبل

 - اسنرف نم ةليلف نفس الا عونلا اذه ديصل رفاسي ال نكلو عرسأو

 لوالاك ةرثكب هدوجو مدعل اهريغو ةدنالوهو اكيرمإو زيلكنالإو
 ةدحاو نك ةريغضو ةريبك ابارحو ال اوط احامر دصلا تالاجإ

 اوم كاع ف بكام ايفرط ا

 ةيدنللا ماقرالا نم ةيناثلا قر لكش ىلع رخالا فرطلاو بشخم

 ناويحت مج يف بشننل ةروصلا هزه ىلع تلعج 0

 تالالا أهذه عم رو بكعتسل اهنم صاختن داكي الف هيف تاخد اذاف

 ةلامالا ريكا ةواق نينا اهنم دحاول ١ لوط عليي ةليوط الابح

 0 قرافو هيتس دوحو ند م لب ال تنالالا هذه نع الضفو ةماق

 ناطبقلا ين الريمي و هس كبل د رثكا

 حامرلا كل مق نيمسق ىلا نومسقنم مثو بيبطلاو طابضلاو

 نوحالملا 0 شئاوهل 0 بارو
 لاعأ هن ديما دنع قيل ١ ةمدخ قرفسلا ةدم نولبعتسيف

 نم عضوم 2 ىرت نيح اهرثأ ءافتقأو ا عببتت : لجال فيذاجملا

 يقلت ةشئاطا تدجوو ديصلا لحم ةنيفسلا تلصو اذافرحتلا

 ةعبسوأ ةتبس لك نوكي ثيحب لاجرلا قرفنيو رجلا ف قراوزلا
 ابرق ونوكي نا ىلا فيذاحلا لاعتساب نوريسيو قروز ف مم

 بارو حامرلا اهيدياب يللا لاجرلا موقت كلذ دنعو ةشئاملا نم
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 فنص نم ةثالثب لصالا اطا> ىلع تناك أذا نانسالا ئافص ةقأو

 ةقأ تغلبو هنم ةرشعب اعطق ةعطقم تناك اذإو فصنو كنرفالا

 تافصلا نمو اهتنس رشع ةيناثو ادحإو اكنرفا 1875 ةنسيف تيزلا

 ى لد ل1 اسما ال ةفطنل و كرف زف دق ةنطشاويغ

 كنرفالا نم نينويلم هتهق غلبت نرانسالا ٌتافص نم 115 ةنس

 تاهجلا ناكس ضعب دنع دج بوغرم وه لب لكوي همحلو ابيرقت
 ءرصضني نأ ةداعلإو مطلا يف برقرتبلا ل نيبو هنيبو ةيلاغلا

 بسح ىلع نكلو هنولكاي ابوروا لهأ عيمجو هعيطقت دعب ءلل يف
 ويطل | نيح هرييغ وأ 2 هل فيضي نم م كللذ ف اودانعأ ام

 تيزلا يق هيلقي نم معو

 برقلاب ناك ( لابلا) ثيدح يف ضوخن انك نيحو بوقعي لاق
 مع هلو ةنس نيعبرا نم برقي هرع بكرملا طاش نما لير اتم أت

 غرف ايلف هماعب عاسلا ثيدح عمسي ناك ديصلإو رجلا لاوحاب
 رجيلا نم شئاوهلا دايطصا نأ لاقو انم اند همالك نم جاسلا

 ىلع ربصو ةأرجو ةوقو تاسارتحإو ددع ىلأ جانحيو يث بعصا

 شئاوملا ديصل فلاسلا نيزلا يف رفاسي ناكو هدئادشو رعلا لاوها
 تاهجلا 3 اهنم عيدجيو ابوروا تاهج عينج نم 0

 ل ةيراخلا نفسلا دوجو لبقو ةيظع ليطاسا ةديجلا ةيلاعنلا

 ةعبرا غلبت ابايإو اباهذ ديصلا ةدم تناكق عا علا شالا كي

 دقتي نفسلا نم ريثك ناكو ةبقاعلا ةبيلس اذإ رثكاو رهثأ
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 ةرخلا تنالكأب هنو /ا18 "اد" نش انوار هلك لكم ةليوط نا
 عطقيو رذقيح ذخويف مدلا هنم مسيو ملالأ هنم غلبيو لكي نا ىلا

 لمع يف لخدي اًيز لعجيو باذي مث ليمارب يف عضويو هنهد هنم
 الخدم هل نارهاظلاو باينلا ضعب ةعانصو ةغابدلا ءازجإو عمشلا

 ةراحتلا يف اهظع
 017 0 اويسلايذ ةسئأل ةيف ةرابقلا تناك بوعلي ال ايف

 ناو نالا ىلا اعيشف ايش هنث ولغيو صقاني لزي ل غد كاذ ذأ

 ةريلل ١171 ةنس يفوداليإل 1655 ةنس تيزلا اذه نم لصحتلا

 يقل يفو ةئاعستو افلا اهدعب يلا يفو اليمرب نيعبسو ةيناثو نيفلا

 تلا سالفأ صقتلا اذه ص برتف ةئاعبسو اغل ١ اهدعب

 اذهو' عونلا اذه يف ةراهلا ىلع ةرصنقم ثناكةديدع تاينابميك
 00-0 |ء دقن فصلا اذه دوجو ةلق نم لصح انا صقتلا

 ل ةنس ف هنم جدر ةدايتقلا هداطصأ يذلا نأ ةظوفحلا

 ةدش مره ريظتما محلا قيال ةمجلا ةتاوفار و هلا وها دلل
 نيناكو ةتسو ةئاعستو فالأ ةنس وحن هنم 11/8 ةنس ىلا 5

 نمو ةئاعبرإاو فالأ ةثالث وحن 1840 ةنس ىلا 17/85 ةنس نمو

 مل ةريثلل 15975 ةنس يفو دالبلل 1851 ةنس ىلا خيراتلا اذه

 :اف5 صفقات يق كسلا لعي اذه نمو طق فالأ ةثالث الآ طبضي

 ىلغ 3 بلسلا وهو البق يلا سلا دعس لكف تيزلأ اذه

 أهعتش ريع عابت هنم تيزلا ةقأ ت تناك ةنس يفف هرعس
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 نأ لاق دقف ناويحلا ةايح يف يريمدلا هلاق ام برقي تلا ىلع
 نم ةجرتملا بتكلا وا ا
 امدق نيعست وحن غلبي يلاثلا رجلا يف اطوط نا ةيزيلكتالا ةغللا
 لاخلا يف اماف اهنوداطصيو ةنس لك نودايملا اهدانعي كانهو

 اهسأر نإو نيسخخو ةئام ىلع فينيف محلا ةمات ةنكطم شيعت يفلا
 اهافق يف امنكلو روثلا نيع مرج يف اهانيعو اطوط ثلث نع ةرابع

 اهنول اماف لاله اهبنذو مامالاو فلخملا نم ءايمثالا ةيؤر اط نكمتف
 يروا داعم هيفف دحإو طخ ىلع سيلف
 هعنم 0 ّه اوبحلا اذه عبط نمو ةريغ وأ

 نكي نإو هنا مث اهيلع راصتقالا لا حا .هنطل اخن
 قانا فيلاَشو دي ءالفلا تاناويحلا عيبج ريكا
 هدصقتو هل ضرعتت ةريثك ءادعأ هلو هيوذ نعو هيسفن نع عافدلا يق

 ياهلا تيكا نلقام ) ريغص كمسلا نم عون هب هب قصتلي دقف

 دعب هيلع ةيهاد .ظعا اضياوهو فئاسلا كليسأأ وبشا ضأو هيص

 بقرار .ةرقلا» ناعأم هيثم هتان ركم نيل يرو نانا
 0 هي نابل
 نشب وأ هيف ةراجغل عل كلذ لع ا جن فرصأوةلب هع

 لولا 0: قيفحتلاب لع دقو ةشيعملا ةلخ

 يبونجلأ رجلا يفو ( دناليترك ) اموطش يف ناويحا اذه ديصل

 ىرج حرجا سحا اذاف لبح هيف طوبرم بالك وحن هبف نوبشنيف

 انيس ل
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 ىلوملا اهرماف اهربظ قوف نم ايندلا ءاقلاب تمف ليلا ليحلا

 اهنأ موق اهناش يف نيينيصلا ةغل بم نمو هيلع يف ام ىلع اهرارهتساب
 اذعرف قيثالثو ةثالثو ةئاعبرا ف ابنكرح ثريظرمبلا يف تكرحت اذا

 ل ابحلك كترراص ملا يف يمر رافال: انام ايرَح
 رابوطلا كمسلا عاونأ نم بحت اهنأ مضعب هب لاقو ةقهاشلا ةيظعلا

 لامر ا قطط زيا ل انو ديسير وال لالا
 هتاعجو لمرلا تقرف تكرحت اذاف صاختلا اهنكب الفرجبأا لوزن دنع
 اهنوعطتيف اهيلا نوتايف ةهيجلا كلت لهأ اهب رعشيف لابجلاك أهيبنج يف
 اهب ام لكاتو اهيكف نيب اههشهتف نفسلا دصقت اهنأ مضعب عزو
 مضعب لوف كلذكو هيلا ىفصي الو هيلع لوعي الام كلذ ريغ ىلا
 نم:ريثك اهرب قوف مارتف ةدم غلا نح ةهيخ يف فنت دق اه
 بكارلا اهيلعوسرتف ةريزجلاكن وكت ىتحرمجبتلا دبزو لمرلإو نيطلا
 نم ع" )و اهب نورعشي ال مثو يلايلو امايأ اهربظ ىلع اهلها مقيو
 موعت أاهرهخ قوف ةعنجأ الو اًرتمنوثالثو ةسخ اطوطنأ هلك كلذ
 اهمذإو دج ناتريغص اهسلرل ةبسنلاب اهانيعو دج مظع اهسارو اهب

 ةئاتنس ىلا ةكفص ةئاوسهت . رم ىلعالا يكف فو ًاليلق الا ىرمال

 رثكاف مدق كلمس يف نهد 2000 سالما بلص اهدلجو

 يلا رودصلاو تايسمتلا دع ىلعالا كنفلا ٌتافص نم لمجيو

 ظ عرقالا امه اهني
 اًرتم نيثالثو ةسيخ نوكي اطوط نا نم تركذ ام نيشلا لاق
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 دارا اذاف هنتر ىلا ءالا لضي الف هنلح يراجع قيضن ءاملا فوج

 وهلا نم هيف ام جرخف ءالا نزفم ىلع طغض دسافلا وهلا جارخا

 0 هسأر بناج نم اًماد ىري اذطو ةيئام 7 نجل 0
 الأ نيكيال هتاذيني نركأو ا
 0 فال اقف هقلح هقلوح نوكي نأ ةكح ْن | ةريغص ا

 دق نإويحنأ اذه نأ نم لبق أم. ةعتال ن ا دج عسإو
 عامسل الا ليمثال سانلا ةداع نارىنخيال نكلو لجرلا علتب
 ٠ نوطلخي و ةقيقحلاب بذكلاو ةغلابلا نوجنم ام ارينكف تابرغتسملا
 إو هيلع وه ام برغاب بيرغلا ءيشلا نوفصيو ضعبب اهضعب
 ىلع ةبارغ هديزت ةشحاف ريداقم هل نولعجي ةراتو هل لصا ال ناك
 هلفلك لطصاب هفتسا ام قوف ةعاظفلاو ةعانشلا نم هحنتو هتبارغ

 هب قثوي نم ملكحلا ناك ناف لوقلا يف ايارغإو فصولا يف اًقارغا
 لع يرجت ,فيجي الو ةشقانه ريغ نم لوبقلا+ ةليق- نسانلا ذا

 كلذ نف ليج ىلا ليج نم لقتيو ضرالا ءالع ىتح نملالا
 وريصلا برغل ل ب دامب تاذا مبا نيكل ىاك انيسنلغ كلل 2انف
 نم ربكا هولعج ةراتو مدق ةئاعست هلوط اولعج ةراتفريدانملا ربكأو

 نييبام مايا ةثالث هبنج تزرابم دق ةلئغس ىأ مضعب لاق ىتح كلذ

 4 ةشئاه ربظ ىلع اهلك ايندلانأ مضعب لاقو هبنذ ىلا هضأر

 يفلا لزالزلا دوجول ابيس كلذ 0 اهموكسب نكستو بكرم
 0 راك ناطيشلا نأ عزي مهضعبو اهبف ثدحت



 ريكا
 داع هعلخ اذاف هبوث علخ يارا ىلا يناي الو دحال ىذا هنم دبعي

 ريغ ءاملا تايح نم ريتك ةراحل تاهحلا ىف و ءانا ذل ىلإ ان

 المع ةشراتم:ل ايفا هلو ريدعسسم هلكش اكوا لئاذا ناستلا ان

 ريكا وهف ةشئئاملاب فورغملا ( لابلا ) امإو.فاذجملاك هنحايس يف
 عاوناوفو اهيسنإو اهيشحو اهيرحيو اهيرب قالطالا ىلع تاناويحا

 نيس ةفا هل اييايتمو كلظذك لري اهم لا لل

 مامالا نم حوتفم عستم ليك هفو ليطتسريك عيبجلا سأرو هل
 نانسالا ناكم هالعا نم للا يتيحان يفو فلخلا ةهج نم قبطنم .

 نع لصفت نوللا دوس ةداملا ةينرق اهضعب قوف حتافص نم نافص
 ةيطيخ ةدام ىصتلم لخادلا اهفرطو ةنلشع ضارغال عابتو اهضعب
 تافصلاو نانسالا نم .دريغف لفسالا هكف امأو ملا لخاد ةدوجوم

 اذاف .ٌحافصلا كلت ردقب اهضرع ةكرتلا ةعيرس ةضيرع ةفش هلو

 ريظ تلدت اذاف نيفصلا نيب يا ةفاسملا تطغ اًبطنم غلا ناك
 دعب دعو الا نر بطلا يا ف لدم ريك مال
 2 ققبتو نيفصلا نيذه نيب نم ءملا جرخي مث ةريغص تاناويح
 دايما يلمسلاك ظرخد دنع ءالل ضمك ىلا
 الا جوق تار اذا اهناف ةريبكلا تاناويحلا امإو هواذغ اهنم نوكيف
 قورخ هيفو هسأر ىلعا يف هفنإو هنعتدعبو تبره ه يف لخادلا

 نم رادقم قورخلا كلت نم هعم لخد ءاوطلا قاشنتسا دارا اذاف

 دي نوكي نيحو فلخلا ةهج نم صوصخم لحم يف عيدين هلا
 م
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 يخت اذهل نم انام اقل لع انزع فأر هنا نيالا نعم
 هبوث ريغيو ضرالا ىلع يربلا نابعنلا فحزي اك *لأ قوف جن
 لدي ناويحلا اذه يف لبق ام عيمجو امدق نوسبخ هلوط نإو هلثم
 لا عقتريخ ءام' هينا قيل دفا هو: نيرنلا "سارك هيلز نأ لع
 ناك اذا آلا بلاغلا يف ناويحلا اذه ىري الو اهظع اعافترا وجل

 ناوبحملا اذه نا نولوقي (يورت ) لفإو ًالدتعم وجناو انكاس :اول
 نم قرف م طفل م عج لقب ندين نملا لع ما دق
 ءاللا نم هسار عفري ةنيفسلا 00 هنأ لوقي مضعبو 'اللأ
 رغي هنإو اهرهظ ىلع هأري نم دأر ا ىلعا ىلا

 اهبرقي الف هنم ائينش مهكارم قوف نوعضي كلذلو كسملا ةحتار نم
 لضاو ةريغلا 1199 ديس دالبلا 4117 هش اطلع رمت قو

 روهظب اكيرمأ ثاهج نم (يبوزاتتأ ) ةهجي يبلعلا سلبعلل ربخلا
 هلكش يف نابعتلا هبثي رظنلا عب ةقلخلا مظع يرحب نويح

 ( نوتسوب ) ةيحان نم اليم نيثالث دعب ىلع مثدنع ربظ هنكرحو
 فوقولاو ناويحلا كلذ ةدهاشمل اهتاضعأ ضعب ةيعبجلا نم بدقاف

 ىلا أوهجوتف سلجأ ىلع ضرعي ريرقت يف كلذ حرشو هنقيقح ىلع
 ناوبحلا اذه |وأر مهأ نيضتت هودهاش امم اًريرقت اوبتكو ةيحانلا كلت

 هنإو ةعيرس هتكرحو مادقأ رشع هرطقو مدق ةئام هلوط |ودجوف

 يف هسأر ر ناوصخيو فاطعناب ريسي ةراتو ةماقتسا ىلع ريسي ةرات

 مو يمدالا' نم فاخي هنإو نيمدق ردقت هلا نغ اعفترم بلاغلا



 هن

 ( ناط افييل )نأ نم ةروفلا يف ركذ ام كلذ مدقإو ةرين رذاونو

 را هربظ ىلعو ةعزفم نانسأ هل يرجلا نابعنلا وهو

 : 0 'رايسري 0 00 0 ضعب 0

 ا «اركأو دبع اولا
 مظع جوتو تامإود ءايلل ثدحي هروبظ دنعو باشنلاو عالقملاو

 فتيفلؤملا ضعب نإويحلا اذه فصو دقو 0 ىريو

 هلوط غليبو دنملا رجب يف هدوجو رثكآو لبفلا علتيي نأ ىلع ردقي هناب
 لع هنخايلم :ضعب يف رم اذإو احناس ددفل رحربعيو انلرذ نير
 هتفرعم رهتشت لو اذيدش افوخ |وفاخو هنم اهلهأ عزف رئازجلا ضعب
 ةرجخلل ١117 ةنسل ةقف|وملا داليبإل 10/01 ةنس يف الآ هدوجوب ملعلأو

 ةمأامنلا دالبلا 4 كهأ نع نوحالملاو نوحئاسلا هلق لع ءانب

 الل اهدحأ ناعون هن أ اولاق دقو مريخو ( ةوانيدحكسلا) 00

 دو ريخالا ؛اومز رمل او وبلا 8 ةيسينو جلا و للا ىف الا رعب

 أملا جراخ ةكرحلا هيلع سيعرض مك ظعيو راكي نأ ىلا ربلا يف

 دنعو هيف مقيل رجلا ىلا لوحت كلذ هسفن نم أر اذاف هننج لفت

 ةذبعل ةفاسم نه توص تاباغلاو راب بيلا

 رجلا ىلا ةقيرط كين اهيلغ رب يلا ينابملاو ريشا نم اريثك كديف
 لحاوسلا ىلا ليللاب جرخي ناويحلا اذه نأ نيحتاسلا ضعب عزو
 يكحو هيلع ردق ام لك نفسلا نم هفداصي ام ذخأيو ةيرخصلا
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 نوعبملاو ةعباسلا ةرماسملا
 ةشئاطإو !ءوعأ ١ ةيح

 ( بونعب ةياكح نه )

 ةلاذلا لقول( :زايلا] هتاف نفل ناو عانت
 سيل ناويح نم رجل او ربلا يف ام لكور جيلا ةيح هنم بجت إو
 هيلغي ال هلقع ةوقو هريبدتب ناك ثيح ناسنالا عون نم بجتاب
 ىلع لان هارتف هتينب فعضو هتثج رغص عم هلك كلذ نم يش

 هيف لعفيف هفرصت تحت لخديو هتضبق يف عقي ىتح ناوبح عا
 اهل ل1 دين انيس نال لزج مان تال داخل ءايشرإو
 ةعاشبو اهتبارغلو اثيدحو امدق اهيف سانلا مالكر ثك دقفرجبلا ةيح

 اهنا عم اهركني نم مهمو اهدوجوب لوقي نم منم ناك اهتروص
 ةبيرغ تاياكح اطركذ دقو ةثيدحو ةئدق ةريثك بتك يف ةروكذم



 "فنا

 تكف كلذب يتفرعم ةلقو هبئابعو رجلا ل|وها ىلع مهداينعا ةرثكا
 هتروصو ناويحلا اذه . ره بجتا تاقولخلا يف سيل هنأ ليختا
 راهم الو ليل يف يقرافت ال يتليخم يف اًماد ةموسرم هتروص تناكو

 كلذ ىأر اهلف اًبوعرم اًعزف يبون نم موقاف مونلا ف هارا تنك أبرو
 ينذعاو لاحم ةمدلاا هنهاول ب كوي ةياكلا نما اع كاشا

 غب ام اهب ليزيل تاياكحو رداون يلركذيو 0 هبنأجي
 ريلا بئاجع نم فعالا بئئاجت نأ ملعتالا يل لاق نأ
 مو و لال ةبسلاب اعيش نسل ,اب هليعفعاوا هترظن امو 9

 ع



 "ندر

 دق ناويحلا اذه تدجوف رهخلا عال تبهذف بكرم اون 5
 عاق ىل اًطزناو هلج حرا ىدحاب ةلاقسلا قوف نم نيلجر فظلخ

 تاعارشلا ىلا: ىضص اذفأ ناك اناث ايب ذهاب ايسر

 تبلكت اهكلو شاينلا لوا ىف | هلوصو دنع نإويحلا لجر هتباصاف

 اتلعم لجرلا يبو اهصيلخت ناويحل ثأتي لف تاعارشلا لابخ يف

 0 ةنضشلأا خيل 000 تي

 لمبلا 38 ام 5 ةفاعلا ن م

 الك ١ 0 يا ا داما

 ىلعا ىلا هنوبذحي رث لابحلا هل نولواطي رحب عاف ىلأ لزني وار

 نم تلفناف ةدحأو ةعفد ناويحلا طبه رث ةده كلذ ىلع لورقسإو

 ام اوساق' دقو لابحلا يف تيقب ةهظع ةعطق هنم تعطقنإو مهديأ

 رتم فصن ظلغ يف امدق نيرشعو اسمخ هلوط غلبف هلجر نم عظق
 هلجر ةبسنلا' هذه ىلع تردقف عطق ام ىلأ هلجر. نم يب أنهن بسنو

 اهباو.دبعرتم ظلغ يف اير اسرق نيععراب

 هيلع ديزم ال ام هب تعمسو هتدهاش اع يقارتعاف بوقعي لاق

 م تفأ اك ف لد ٍةرالا ل تيقنو قلفلا نم

 د ما قم 0 تا 7 ينوخ دعنا



 كا

 ذخا اذاف اهظع اًهغم هنم نوفتغيو مديص ةلآو مرينانسن نوف
 هجو ىلع ربظي نأ ديري نإوبحلا اذه نا |وءلع صقتلا يف عافترالا
 ةعرسلا ةياشب هنو رارفلا يف نوذخايف ءاوملا قشنئسي نا لجال املا

 0 غو ءال | عس ىلع ربظ دق هوأر |ورظنو هنع |ودعب اذاف

 نم اريك ن ع ليه فصنو ليم نم برقي رجأ نم
 0 راويغاوريطع حاب يفوعو املأ ربظ ىلع بنإوتي

 ىتح ةوفلاو ةيالصلا ةياغ يف وهو تاعارشلا دإوعا لئم اق هلجرا
 عاق يف اهبلقيو ل ا

 جاومإو تامإود هلوزن دنع رجلا تراك لزني نا دارا اذافرحلا

 يال فرات ا

 هج سنع دو

 ةريزجلاك نوكي
 ةييرغ ةياكلب قاكيربا نطبق يك دق را طبللا لاق

 م تاجات صم قاب اهاذ تك جلا ناين
 (,ةنيليه تيئلس) ةريوخ دنع!افيزفا لجاطس نم ايزق دلل تا

 رظنتن ماي نال: كاس ا ةافريلل ا |وملا نكس

 نع .ةلفغ يف نحنو ةدم بكرم ىلع ضم دق ناكو و جيرلا بوبه
 ىلع لياقنلا انيصت ناكل كللذ هين اكيافا تلاط ايلف اهفيظنت

 ةيحان .نم حايصب اذإو اهفيظنت لجال اهيلع لاغلا لزنو اهبنإوج
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 ليمربلا مجح يف تناكف هسأر طوزح هلتق دعب مما مث كلذ لبف

 امدق نيبنالث لجر لك لوط !ودجوف هيلجر اوساقورييكلا

 ناكف هنثج نم يب ام اونزوو لجرلا ن نضح ًالمي ام ردقب اهظلغو
 رو ةريثكلا ر اناخا قة هيرتعي دق عونلا اذهو ةقأ ةئام عبس

 2ر6 كاسر كلما لإ هيمو اكرم نغ وم امرا
 نرا هنكي الو اهب قلعتف روغصلا نيب هلجرا نم لجر لخدت

 نع فق ادن تف لجر صا لواح اكو املخا
 حوفت كلذ 000 تومي نا ىلآ ةلاحلا هذه ىلع ىتييوريسلا

 هويت .اناخ عارف هلع ن ةهيجلا كلام" لدل اهني ةيئرك تاور
 ا ل ىلا ع كلارا يرسل كا
 ىتحةلبعب تاهج ىلأ 0 أ عطنقل جوملا ن ناف اهتدم

 تالا نبك دجرم ناك ناو علا ورث هنأ قيد
 لك هنم نوداطصي كانهو ةديدحلا ض الأب فوج رراكا نا إلا

 اعيج ةّيلاغلا | تاهجما لهاو كانو ف ارك علم

 اودعبو ركل ا مثدنع نيدايصلا نا نولوقي

 نراصمت ل نايحالا ضعب يق نوري لابمأ ضعب رجب طاش نع

 اعاب نيثالث وحن ىلا لزني ىتح ةتغب مقراوز تحت 2 نرم 1
 ناويحلا اذه دوجو ىلع لا ناك نأ

 ةمالع كلذ نوكيو رج رجلا عاق نيبو قروزلا نيب هنأ نوفتحتو

 كلذ دنعف لحنا كلذ يف كمسلا نم ريثك 'دوجو ىلع مدنع
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 >5 ا 00 ءاللا اهيف يرجي

 ايفانرتك ايراذ موأ الأ مامالا ىلأ ةنيفسل ذسلا عفدنتف فلخ ىلأ

 1 اذه نم دهاشي امو اهورجتو ةقيرطل 0

 دهاشي ال. ةبسنلاب ايش سيل هلاكشا تددعت نإو ابوروا لحاوسب

 اذه ركذ دقو نوسالا إو نوحتاسلا هلقن اد لخ ةقيفلا رمل ف

 تاغصب هوغصوو |هريغو ( 0 وطسراك ) نيمدقالا ضعب نإوبحلا

 اننمز يف نوحالملا هب رثع نأ ىلا اهنوركتي نورخأخلا ناك ةلئاه
 نال ١ راصف 5 هولقتو مرداطساغ اذه

 عا يف مالكلا دعي ناك نا دعب تاقولخلا عاونا نم اًدودعم

 سجل اذه نم اًنويح نأ 0 ضعب يف ( سويبرت ) ىكحو ثافارخلا
 نودايصلا هداطصا ام عيمج(ايفاتيراك ) ةريزج يف رجلا نم جرخي ناك

 رجلا ةهج رشانم يف ءىداطصا ام لك نوعضي إوناك مهاف مموي يف
 كرك لكنى رلا ل سر دكان هك كيل

 ' هنم مثررض دعشا الف مهعت ةرث ممرحا ىتح هليل لك مهم هبأد
 ناك هنال اًئيش دفت لف اهب اهوطاحا ابشخ رشانملا هذه لوح |وبصن

 ناويحلا كلذ ماقاف اهب لزني مث رشانملا نم ةبيرق ةرجحت ىلع دعصي
 تين ةليل بالكلا هيلع تعلطا نا ىلا ةدم رمالا كلذ ىلع مم

 ىه راصو 00 33 ءاجو رجلا ىلا دوعلا نم هتعنمو هيلع
 منه جافف نام نأ ىلا, هبباول ا ا هظحراب برضيو هللا ند

 هور م | 0 هتفص بيرغو هتقلخ نم |وبجحن ةهيرك ةحئار
0 
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 الف هب ا لا ١ اذا نار

 5 8 6 2 ناويح

 |وهلا نم لاخ غارف كلذ نم نوكتيف لفسا ىلا طقسي رث ىلعالا
 هكتنو هب ىشلتو ىلا كذب ىلمس ةماحأ نرق ف لصحلا*

 قاصنلا ةوق تناك ةريثك يثلل ةساملا تامامصلا ددع ناك اذاف

 اهع وتلا كلذ لصف ىتايال ثيحب ةيظع هكاسمإو هب قلعتلاو

 اهنح ابق ةيرجلا اتاناركلا نم هتاذق لع لص ةينكلا ةذهبو

 اهعطنيفركذ اك هن وهو هسار ىلعا يف يذلا نرقلل اهلصويو هيلجرب

 ضبقللو فيوفتلا هل 0 لجرالا هذه نآكو اهلكاي رث هب
 لدي نأ .: وف هل مزاللا ءاوم 5 هلوصحو هسفنل ةينباإ , اأو ع

 ىرحم يف *الا لذديف مشايخ ضبقنتف ههشايخ يف ءاملا نماردق

 مشايخلا دوعت كلذ دعبو 00 نيب ناويحلا سأر يف دوجوم
 لعفيو ءألا نم اًديدج اردق ذخاي رث اللا جرخض هيلع تناك ام ىلأ

 اذهو لا قاتلا هل لمح ةيلكلا هدو. اكهو كلذك هب

 ىلا ناوبحلا عفدنيف هلوح كارلا ءالل عفديف ةوقب طقتسي جراخلا ءالبأ

 هذهع هيلع سنن فوذآللا ل ١ هاجتال ةلباقملا ةهحلا يفو هماما ةهج

 مك رنا يار ل كلذإر ةدعبلا تافاسلل مظفق رطلا
 ةاكاحم اودأر ١ مامالأ ةهج ىلأ هعافدنأ ببس |اولعو 0 اذه

 ةعستم ةفوجم يراجم نفسلا ضعب يق اولممف نفسلا ريس يف كلذ
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 يف قراوزلا هانلا ىلع نوحالالا مزعف هيلع اهوقلا ينلأ قاهوالا نم
 مم نرخ كلذ ىع ناغيقا هايف نيداطصي راهب ارطس
 0 بح هاما
 نولك جلا هنولو .ناؤلا هلجرا نم لجر لك كلذكو راشأ ةنس

 كاهوتتم قيلفل 5 ادع هلو هدم ديمملا نو قي وسر
 ديعب نم ىري ناعمل اهطربظيو ةكرح الو بيدحأ 0
 داومو .ةويغرو آمد هفوح نم فذقي هديصب ملاغتشا ءانث ١ ق:ناكو

 ,تناخح .نفطختي راه منم تلفنا نا ادصإو ةكيم هكر أهتم مشت

 ْ ا كلا ةهج نم رهظيو ةهج نم ةنيفسلا
 تدعي وأ دعب الا كلذ عطقتي لو يرلا دادتشا نم لصحي ام

 ميلانلصو يلا ةعطنلا [ونزو دقو رجلا يف ليم ردقب ةنيفسلا هنع
 ناوبحا اذه عيمج اهتبسنب |وربنعاف ةقأ ةرشع عبرا تناكف هبنذ نم

 هتبحصل تنك يذلا ٌحاسلا هفصو دقو [راطنق نيتس وب هوردقف

 ةراتف ةددعتم روص يف لكشتيو ةّوللا ةيرقلاك نإويح هنأ لاقف
 نوكي ةراتو لكلا يورك نوكي ةراتو ةضيبلا ةئيه نوكي

 ىلعا يف ىري *اوتسا يف ناتعستم هانيعو ظيلغ سار هلو اليطتسم
 هبش هناسل مكس ىلع هلو هف وه نر اك: فرب: بلص: يش هيلو ١

 ىلإ قس وسلا رد ول ىلا ليام نس
 نم نافص اهنم لك رهاظ 1 لوح اهضعب
 راينخاب كرحت اهلفسأ ناجفلاك ةماح لك نايزاوتم تامامصلا
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 0 ناطبقلاو جوملا هعّجج شيشح هنأ عزي ناك نم 3

 اويج هنأ ل اقو ان ا هتراظ

 7 فللخ اكو رم ليلا ىلزاوكرع لعل 0
 7 ب هغلب دق ه:خصل ' تنك يذلا

 ةقلخلا لوب كفا بيع ناويح هنورت يذلا يشل نا :لاغم

 هتبارغلو نيحايسلاو نخر نيحالملا عيمج هفصو يق غلاب دقو

 سواء لوقو نكي يعيبطلا عرانلا لهأ ضعب ناك هتقلخ بيجتو

 لاف أكيد هنم ناطبقلا عمس الف اه لصا ال ماهوأ هيف ليق ام عيمج

 كاذ وه معن لاقف نوحالملا هفاخت يذلا لجرالا ةينازلا وذ هلعل

 ص مضحو هوك ةنيفسلا هيجوتب هلاجر ناطبقلا رمأ كلذ دنعو

 ( تاّيخلا ) قاهوالاو بيلالكلاو قيرازملاو حالسلاب هل دادعتسالا
 رج دقو 3 اودععتسا اف ةدعلا هذه نم ةددك لها رك منم لك دعاف

 ىرن لزت ْ كلذ تع ا ترف العو رجا جوكو فلدخإو جيرلا

 الك اننال انم رارفلا 5 ري هلاكم ءاملا هجو ىلع مسن ناوبحلا تللذ

 هنم اوكت ايلف ينآنلاو نطبلا عم نكلو انع دعب دق هأرن هنم ائيرق

 مو رثأ هيف رهظي لف ةداصر نيرشع وحن هباصاف دورابلاب هوبرض
 قاهوالاو ببلالكلا هيلع اومر من هبصت مل اهناكو هناكم نم لوحت

 اوكمتل اهددع يف |وديزي نأ اوداراف همسجب اهضعب قلعتف
 فوج غب صاغو تلفناف جوملا هلق ره ةقيفسلا لك تيلقتف هطيض

 ( ةيخ ) قهو ف تيقب هنذ ن ٠ ةعطقب الا هنم |ورفظي لورجبلا
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 ةراتو طانخلا ضع 0000 ةرات تف يال يل يرجح

 ناريغ نم ملاومأب ينودعأسو عيمج 4١ بولق يل تنالف داحالا ىلع

 بتك يصقب لع ا. رييكلا ناطبقلا نا ىتح ملامعا نم يشب ينومزلي
 اعاسملا نم ةنيفسلاب ناك نم عيمج هلع نمو همسأب اهردصو ةقرو

 طابضلا ميج كلذكو تانج ةتالثادملا ماهل عضو رث تريغو
 ايدج نوناثو ةسمخ كلذ نم يل عفحاف هبسح ىلع لك داحالاو
 هتبعل تنك يذلا تالا كلذ ىأر ايلف بايث ضعبو ايزيلكنأ
 هنأ ىلدعوو ةئام هدنع نم انكأد اهذخا اهيف امو ةقرولا هذه

 دحأ ىلا نكي نإو هن ىلع يدلب ىلا يلصوي انلوصو دنع

 وسور انام نينا هون يريبإ لل يعول سل
 لع ىلع ريجأ ال مهيب امركم تو معينص ىلع عيمجا 0
 متنأر 0000 زعل لحم نم غزا الو
 هذنغ اهاتمالك ىدف عيلجلث ممدعاسإو يسفن نم ه موقأ ماحدزا يق

 اًدعاسم اهيف ءاوهلا ناكو مايا ةثالث كللذك انيقبف رابخالا بئارغ نم
 مويلا ربظ ىلا ماظننالا ةياغ غي اهتعرس 0 ان
 ؛ زاك ناظبملا ىلا ىلا فق قيحاللا ادضنإو الا رعب 1يف عارلا

 هجو ىلع ايش قارابكرلا ءاسور دحا نا هربخإو هترف يف اسلاج
 عينج نحن :3و هسفنب رظنيل هتراظن ذخإو ةعرسب ماقف دعب نم ءالل
 هنييعت يف 'انفلدخا انكلو دعب نم حولي هانيأرف يشلا كلذ ىلا رظنن

 ناويح ةمر هنأ لوقي ناك نم انمو قروز هنأ لوقي ناك نم ان
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 ن وعملا ةيدانلا ةرياسل

 بيل ١ ناوين

 ( بوعي ةياكح نم :

 يتخأ ىلا قوش ةدشل يفا كترضح تربخأ دق بوقعي لاقف

 اياد تنك اهب تغقو يتلا:دالبلا يف قانثلا نم يل لصح امو

 ثداح أرطي نا فاخإو ضرالا كلت نم 8 ةصرف بقرتأ
 دقو انجرخو ةنيفسلا يق انلزن نأ ىلا ينطو ىل | ييوجر نع ينقوعي
 ا 3 مثدعاسأ | تنكو ينوفلاو اطاجرب تفلات

 معربخأ ت تنكو ماركالا ةياغ مزه يف لصحت مهتعانص يف ةفرعملا

 هما نا ىلا اًريغص تنك مايا يل ىرج ام مو يتصقن

 منيب تنكف مماسحاب ينورمو ع مولق تفطعف ريس | مونلا

 ا م
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 ديزمو راخلأ الع نم اهبلع حولي امو ةنيزلإو ماظننالا طرف نم

 يق هل نكي ل اهب ةيارتنيلالاو بلا لح لج اهو راسبلا تود
 رابخأ نم افرط معي نأ يف بغرو هتلاقي :خشلارسف باسح يف
 امو ةيضاملا نامزالا يف اهايلقتو اهتلاح تناك فيكو ةنيدملا هذه

 ىنغلإو ةعفرلإو زعلا نم ةجردلا هذه ىلأ اهتلصوا يبلا بابسالا

 ةودألاو
 نأ ىلوالاو ةرصاق رمالا اذه ف يئامولعم نأ بوقعي لاقف

 هعالطأ ةرثكو هتامولعم ةرئاد عاستال اجاوخلا نم كلذ ع نوي

 هتدجوف هيلع اسال هلحم ىلا تهجوت دق ريل 5 لاقف

 غلب يل لاق هدنع نم فارصنالا تدرأ ابلف هدنع صختل ال

 لاوزلا تقو ل دتمأ ابو وع يدنع ناب دلاولا ذاتسالا ةرضح

 ينع هل رذلعإو يم مالسلا هيلع ارقاف

 يش بوقعي دنع يتب دق ناك ناف لوبقم هرذع تلا لاقف
 نمزلا عطقتل هب انثرجف هخال هقارف دعب هل لصح امو هربخ نم

 جرفننو عينج جرخ يئايو هرذع يهتنيو هلغش اتبحاص يضفي نأ ىلا

 ةنيدملا عراوش يف



 "نزار ١

 عمشلاب ةدقوم سيفنلا يفاصلارولبلا نم ةفبت اهقوف قلعم ةريدتسم
 ءاجرا عيمج ىلع لجرلا اي فاط مث ةحتارلا بيطلا يننلا ضينالا
 ريمشكلا شاهق نم اهيف ام اههيريو جاردالا خت راصو لخنأ
 ىلع اعوضوم اهنم دحإو ىك ايارف ثلا يلاغلا نزولا فيذخلا
 ىلع هب ةصاخ بيل اود اهنم عون لككو هظنل محم فرظ يف هتدح

 سبك يئئام ردق هنم اه اهنم ايأر دقو هدورو ةهجو هتمث بسح '
 نراك اذا هسفن يف لاقو نها اذه نم يلا نب برغتساف رثكاف
 نوكب اذام مغ عيبجلا نث نوكي اف اذكه عونلا اذه نم دحاولا نث

 ةبق نوكي اف كلذ دعبو ناكملا اذه يف ةدوجوملا عئاضبلا ن
 نروكي اذام مث ةنيدملا هذه تالحم نم هريغ يف ةدوجوملا عئاضبلا

 ايبعلطا نا دعب رث اهتانبو اهتفرخز يف هوفرص امو اهلهأ لاومأ ردق
 امهدعوو تقولا قيضب اه رذلعا كلذ ند ةريثك ةلمج ىلع لجرلا
 ةعس كيس كلذ دعب ارضح نا لحما يف امرئاس ىلع اهبعلطي ناب
 نماهههلا مضو تاوطخ اهبعيشف فارصنالا ءانذ ا تساف ثقولا نم

 اعجرو ةبرعلا ابكرو اجرخن الخد ثيح لا باب ىلا أههعم ىثم
 قلغا دق هدلاو نيدلا ناهرب دجوف ليللا فصن ضم دق ناكو
 ىلا اهيف مانو هتربح كلذك وه لخدف مانو هعدخم باب هيلع
 هدي لبقيل هدلاو ىلا بهذ رث هيلع بجو ام ىدإو ماقف حابصلا
 رسيت ام |ولكاف ماعطلا رضحو بوقعي ىفأ ىتح ماخلا هبرقتسا أهف
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 ةنيدللا هذه ف هآر ام هيبال نيدلا ناهرب ىكحو نوثدحت إوسلجو



 م

 راطفالاو برغلا دالبو ىربكلاو ىرغصلا ايسإو كرتلإو برغملا
 الآ تاهجلل هذه نم ةفزج نم اذ اهريغو زيلكنالا دالبو ةيزاجتلا

 ىف اريدك لضرن تاوقلا هنو كلذكو ةفاضالا ذه و اطار

 نم انه هارت نم عيجو لحل اذه ىلا اهتراجث فانصإو اهتاعونصم
 ندل رم“ مل فزصق ةيرهش" تابتزم دج مانأ سنو لاخر
 و 0 ا

 يف نوكاو اكمزالال ايلا ينلسراف نيوخالا دحا اك ار دقو معلج

 اهي نار اتدزا سرافااس كيروق رفاق 2
 هيلع ينثإو هلاقم نم نيدلا ناهرب بهتف هيلا اب تبهذ هيلع

 مث هعينصب جاهتنالاو ركشلا ٌتالع ربظإو هلسرا يذلا هبحاص ىلعو
 هدنع انالخاو اندركو اخ اه لغا بسام ىتقتلا عم ايشم

 ثقولا قيض الول اهل لاق مث اوبرشف ةوهتلاب رمإو هيلع اينثإو 7
 دقو اهيف ام اكبر او ناخلا دراع يح لع اك تن كنس

 نأ :عم نآلا عنام ال نكلو لحل | قالغإو انفارصنأ تقو رضح

 اذإو ناكنالا بسح ىلع يريمشكلا فنص نم ةيف ام امكيرن
 ءاننلاو ركشلا هل اداعاف اهيف امو هنزاخم قاب ابكيرا ردغ يف انرضح

 فرخزم لكشلا لظتتم ناينبلا يلاع لحم ىلا امج هجزتو اهعم ماقف
 العا نم هرادم يفو ةفلئخم موسرو ةعوئتم روص هفقس يف ناكرالأ

 هضراو وحلا ليشخ ان الك .هعلملا هنن يلا ناش
 ةرييك ( ةزيبارط ) ةدئام هطسو يفو ةسيفنلا طسبل اب ةشورفم

1 



 4م

 نسجحو هنعسو لحدا اذه ضع نم ابيعنف ءاطعا الو اذخا الو ارش الو

 اراصو قيرطلا اًأطخاف الخد يح نم عوجرلا ادارإو هتفرخز
 امضراعي الو قيرط يلا قيرط 0 ةهج ىلأ ةهج نم 7

 ريصق ىف اههلا مدقتف قيرطلا ااطخ امها هيلع ربظ نأ

 ناديري اع اطاسو ةيبرعلا 00 ا ةماقلأ

 قيرطلا انللض دقو جرفنلا ىوس ضرغ ايل سيل بوقعي هل لاق
 انه هن ءاندهلت الب انراكفا بريت دقو جرخ فكل ل ا

 هتاهج نم ةهج يف انكلس ام اناف ةرابتلا فانصا ةرثك نم ناكلا

 ةرابتلا فانصأ نم ءايبثأ بيترتب نولغتشي ةعاج اهيف اندجو آلا

 اذه ةراجت لحم ياف لبق نم هانيار انك ام ريغ

0 
 سيراب ةنيدم مساب ءايمس هءانب الكا ايلف اهام نم ينب نيوخا نينثاب

 هيف امكراشي ال ةصاخن ايلاف نم وه افأ عئاضبلا نم هيف ام عيمجو

 الف اهروتسو اهلياج ةراجنلا فانصا عيمج نم هيفو سانلا نم دجا

 يريمثكلا كلذ نف 2 هيف هذجو الإ 00 نأسف داكي

 0 نيصلا له 0 5-0 0 5

 بهذلاو ا 3 عوبت 00 00

 م 7 ام اهنم عياونالا هذهو 5-7 ل لا ل

 دالبو قرشلا دالب ىلا لسري ام اهنمو ةنيدملا لخ لجخاد يف عيبلل دلبلا
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 ةلاحلا هزه يفو هلحم ىلا أ رتشأ ام لصيو هليبس ىلا بهذي من

 30005 هئاقبأ وأ 0 5 0

 را 0 هأري ام 0 بوقعي عم ريسي نآهرب

 قو ييشلاب ومس لعوب ءاضرلال ورنا لاا ال١
 دو ةفبطا شوفت اهيف ناولالا نسحأب ةنوهدم بيلاوذ هيبناج

 ماك دينو: ل اجو نق انك اننح ن ماع م م

 ْ ةرينك بلعو قيدانص يف اموعضي ةعونتم عئاضب بيترتب نولغتشم

 ١ سفن تلاف هئاجرأ عيج يف ةرشتنلا زاغلا عياصمب ءيضي لحملا ناكو

 ئ ميم نواجخلا هأدجوف بوقعيو وه هلحدف هلوخد ل ريل نب

 يف ليش رفع لأ انضخ ةقفان قرط ةلجاد قدا سطفلاو كنب

 ةيعوتسم ةارم يف همامأ ةعبطنم هتروص امنم لك دجوف اهادحا يف
 نأو ةذفأت ابأ تلاشلا نظي ىتح هعافترإو طاح صرع عيدجم

 رخا كلسم يق اذخإو اعجرف هتهج ىلا ريست صاختا روصلا هذه

 نم ةلمجج لحما اذه نم اهالخد ةهج لك يف ناكو هريغ ىلأ هنمو

 قيدانصلا يف اهبهضوو اههيظنتو عئاضبلا فيفصتب نولغتشي سانلا

 نروكسلا عم اهلا رظني سانلا ءالوه نم لك ناكو بلعلاو
 اعيب كانه ايري لو هلغش كرتبوا هلحم قرافي ناريغ نم راقولاو



1 

 لصاوحو نيكاكذلا يف لبا ناكو هآر نكي ل اًيش اهذعب ايف
 نيبو اهني ةبسنلا دجحأ اهتعسو 0 نسح نم بهجملو راجت
 ناكدلا ىأر هنال ةعنتم ةنراقملاوأ !ةءادعو ةرهاقلا يف أري ناك ام

 هايس نايم ارم مظع لحم نع ةرابع سيراب يف
 شورفم وه ام اهنمو ماخرلاب شورفم وه ام اهنم ضعبلا لخاد
 ايلول اذه تعفو اذه نم دمعي ,انراهنو ةنييقنلا يبلاب
 بشك نيلا بشخلا نم ةعونصم عضولا ةحيلم بيكرتلا ةكحم

 نيرظانلا 0 ةنوهدم هافوشر خرا طولبلاو زوجا
 ال ىتح رولبلا وأ جاجزلا حاب انا مسخ عير املا بولق بذجتو

 ةبترم اهيف عئاضبلاو اهب ري نم لك رصب نع اهلخادب ام يش ببي
 نسحو قاستالا لاك عم فوفرلا ىلع ةفوفصم بيترت نسح

 0 لا
 تائيهلا فطلاو سباللا نسحاب تاليجتم هوجولا ناسح تاسن

 ٠ يراشلا ىرتف هعبب مزلي ام عيبوأ هضرع مزلي ام ضرعل تادعتس
 ريغب مالكلا ةلاطإو ناكدلا مامأ قيرطلا يف فوقولل رطضي ال
 فطللا عم ةعاضبلا نم دارا ام بلطيو لخدي لب لئاط
 ذخإو هاذا نفلا ىلع قافتالا عقو اذاف توصلا عفر مدعو بدالاو
 قالا ا ضاسلا .ىضلبا يف هنلت ةفيطل/ ةظبزرداوأ :ةقرو قب ةرتشا ام
 سيلف هلزنم ىلا هلاسرا دارو هعم هذخا مدع هلادب ناف ناكذلا يف

 . هب مقم وه يذلا لحما ةرفو رادلا ةرغ عئابلا فرعي نا ألا هيلع
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 ناكد نم نالقتتي الاز امو ةبسن امنيب دجي لف رصمب وهو هأزي ناك

 بورغ ره اهيلع ىضم نأ ىلا ناخ ىلأ ناخ نمو ناك د ىلأ

 ةيلاوتم تابرعلا فري و كلذ عمو تاعاس عيراوحن سهنلا

 ةريخ ىلا لحم نم لاقتثالا ادأرا اذا اناك ثيحب ةرثكلإو ةعرسلا عم

 عياصملا رض ىأرو اهنم نوري ةجرف نارظنتي اليوط انأمز اثكم
 سلا ئرض وأ رمق | رون ماقم افاق تاقرطلا هي ةرشتنلا ةيزاغلا

 الورع ريغب ماردلا دقو 'لوقفلا' طفلا رق ين كن دف
 تاراخإو ةقزالا يف ةيزاغلا عياصملا وص 7 كلذكو ةبووعض

 نم ا. هنال اهريغو نيكاكدلا عياصم ٌوض نم اهلا لصي اه دادزي

 ىحن عيباصملا نم ةدع همامأ ا ك١ اكد

 ديزتو اهمامأ ثعبتت اهتعششا تناكف رثكا وا ةتسلا وأ ةسيخلا

 تناك اكللذكو  اهووو انه جاجزلا فلخ .ةعوضوملا عئاضبلا

 0 1 هذه نا اك قرطلا ىف ركل انراذق !زكس اننا

 ظ ا تر داربلا لك روص اًضيا اهف سكمي
 ةعونتم 0 ةفلدخم اًروص يئارلا اهيف ىريف اهريغو تايرعلاو

 لاغتشال كللذو رعشي نأ ريغ نم نمزلا نيدلا ناهرب ىلع ىضث

 نيك0 ةعوننل ا 5 نم هأري - 0

 0 تاي شلا ل 0

 ىأر ةفاسم عطق الك ن ناكو رضاح م و | ميظع رمال ضصوصخلاب



 دلل

 نوعبملاو ةسماخلا ةرماسملا

 ةحل

 سراب يف

 اهعراوب هفتسر اهيزلاحلا اكو اهلظن نمنح نر نيت
 اهتفاظنو رابخلا تالحت ةفرختز ردو اهب ةراجتلا ةكرحو اههظننو
 ىلا ناكذ نمو ناكم ىلا ناكم نم لقتني ناكو اهتجخا نسحو
 ايام رظنيو هفرط اهيف حرسيف تالحلا ضعب دنع فقو ناكد
 نم هنع لأس ام لك بوقعي هل حرشيو ةسيفنلا عئاضبلا عاونأ نم
 اهنم بلجي يلا ةهجإو هسنجو هعونو هما هل ركذيو عئاضبلا هذه
 نمآنلا# نمازيتك اين ظاندا: ناتو ناكد لع انقو اك اناكو

 ىه ناكو هسبلمو نيدلا ناهرب ةئيط نورظني لاجرو ”اسن نم

 اب كنه هآزاام ثرراقيو ممسبالمو مجانيه ىلإو ميلا رظني ابا
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 0 0 ا تا 00

 اتاك اهعراوش ةيؤرودلبلا يفرورملا ىلعراصتقالا ةليللا هذه يف
 انهجوتو هيلا باهذلا ىلع اجاوخلا انليح ةصرف اندجو اذا دعب امفو

 نامث ةصرفلا زاهتنإو ةصخرلا ليصحت ارظننإو كلذ ىلع اقفتاف هعم

 ةسماو" نخاَم هعرخت ىلا عجرو بوقعي دنع نم مأق نيدلا ناهرب

 مضو قيرطلا ءانثا يف بوقعي هاكح ام هنهذب قلع ام بتكي راصو

 نطق رؤرللا دنع هتنقن ةدهاشيأ ؟ راك ةزرصح” ام كلاط لإ

 لحم ىلأ هجوتو ماق مث بورغلا ليبف ىلا كلذ ىلع رمقسإو تاهجلا
 ابعبتي امو ةلقلا تع اهلف هداغ للصف لصي انا هدذجوف هرلأو

 ءاصوإو هل نذأف نذالا بلطو بوقعي عم هيلع قفنا ام هل 2
 ميال هل لاقو ودلملا رعت نه كللذك هناذب جبريل الجاع دوعي نأ

 هدلاو 3 لاباقق اهدعب أوف هرنس ةليللا هذه يف هرن ل امو أننيب

 رضحو ةعاطتسالا ردقب اعيرس عوجرلا ىلع مزعو ةعاطل|و عمملاب

 ظ ! اد طل



 ما
 ةبرع ثيرتكأ دق يفأ مربخإو ميلا رمالا يزيلكتالا لاقف

 دلبلا عراوش ىلا جورخملا متدرا ىتف مب ةصاخو مرمأ تحت اهتاعجو

 ضعبل ركعم نكا مل ناف كل اهرضحي نا بوقعي |ورف اهرهاظوأ
 نايحالا ضع يف متبع كلس يف ماظننالا نع ينقوعت دق علوم
 هتربح ىلا فرصنإو نذأتسا مث كل مزلي ام لكب ىقيو ممزالي وبف
 دق ويشلا ناكو هنبإو يملا قبو هلحم ىلا بوقعي فرصنا كلذكو

 بحاف اهب دوعتلا لوطو ةبرعلا عضل 00
 هربخأف ينع 3 يزيلكتالا ءاج اذ ذا هدلول لاقف هندب جيري نأ

 مانبل هشارف ىلا لوحت مث ةليللا هذه يف جورخلا يف يل ةبغرال يننا

 دجي لف هب ةصاخلا هتريخح ىلا بهذو بابلا هيلع قلغإو هدلو ماقف
 ةيقب عامس اًمرغم ناك دقو اصوصخ هدحو اهب ثكلل ىلع ام

 نم جرخت اهيف امو ةنيدملا عراوش ىلع جرفتلابو بوقعي ةياكح
 دعو ناك دلاولا نا هل لاقو بوقعي لحم ىلا بهذو هترج
 نم هسفن يف دجو ام ببش, ةحارتسالا رثأ مث ةليللا هذه ف جورخملاب

 ينونعي 0 00 ١ | اندحو جرخت نأ ىرت له رفسلا ةقشم

 مثراهنلا رخآ باوصلاف نذاب الا جرخت نأ يف بني ال
 ولابلا 0 امو 5 ىلا اما هلنوتتو .ماعطلا دعي ناس

 انك نيج .هتفرعو ههأر دقق رتايبلا:امأ نيدلا ناهرب لاق

 0 وه اف .هفرعأ الف ولابلا امإو ايليسرب
 امدلإو اجلا نم ريثك هيف عيدجب لحصولابلا بوعي. لاق
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 معاذ يف يلماثإو مةتيؤر نم رذبج نكيا يلال كلذو ةدئاز

 1 ر ةئيفلا هذهب يئأقي كلا مهن اح | ىلع فوقولاو مهتأيهو

 ماينحلا ةرغكأ ةيزراهللا هياكل نماؤل ريقيفلاو ةاعرلا فايس نك

 انب قفوال اف هريصقت نم لصحي هاسع اعزواجتل|و هريقوتو بيرغلا
 يبل سبالملا هذه انريغ اذا نحنو ايسال هيف نحب ام ىلع ءاببلا

 ةدم ىلأ انيتحا انرع يف اهريغ فرعن لو انرغص نم اهيلع انددعأ
 اهاقثإو ةديدجا ةئيلل كلت ىلع دوعنلل نمزلا نم

 كيضرع هذ فلاب 1 كيلا كلذ يزيلكنالا لاق
 نم نروكي اهر كلذ نا يلاببرطخ ينال الا رمالا اذه كيلع
 ذأ لهخ كليشلا كلذ درت 0 ذإو هليصجت يف ىعساف كضارغأ

 نيدلا ناهربل هيف

 نإو هسفنل ديري اع هلأسنف هيلا نب دلا ناهرب ربا شلا لاق
 كيكذي هاو الك ىلاغ ىلإ بيل 520 ءاك

 ينطو قرافأ مل يناك ترصو هلهإو نطولا
 ةرورضالو ةكرملا هذه لع فان ل بسلا هتيم ان نياهرب لاف

 اهب ةباقالا ماودو دالبلا هذهب نطونلا ةين ىلع انسل ذأ اهربيغنل

 اندالب سيالم انريغ ولو كللذ ىلا جوحتال ةريسي ةدم اهيف مقت انو

 ضرغلا اذه انمزل انيلع سانلا حازت نم صلختلا ةرضاحلا هذه يف
 فليت تائيطلإو سالملا نافاها الأ هيج ل قاف

 17 م“ يآ



 "ا

 هديرت يش 0 3 0 آلا 0 ردم هب حرشنتو

 كنأو اندالب هذه اك يداوف 0-0 يدارم ةياغ كلذف

 اولئساف هتقيقح ىلع فوقولا نوبحت اًثيش اهيف متيأر ناف بيرغ اهف
 لي م تل ةرضحل هتيدبأ لع هيف يدنع ناك ن اف هنع

 ةلم ةرضاحلا هزه خس ةماقالا ىلا 5 نحنو هب متربخأو هفرعي

 نيف سلا اقرا فعل دات سمانا دعب راض نامزلا نم
 اهينابم ىلع جرفنلاو اهتاهزتنمو ةنيدلا نيدايم يف ميشنلا يف ىف ةدلل هزه

 ةيببلا اهنداوجو .اهتيراوتو اظاوحأ يف ةرماسملاو ةريهشلا اهلراعر
 ةثيدحتأو

 هذه يضقأ نأ يدلرم ةياغو كفورعم ثمذدع ال ا لاقف

 نو يبن فو انناطوأ ةعنتم هبفر نر دكي هابع ام ةدانتسا قة |

0 * 

0 
 لها نم لصح ام كترضح ىلع ىنخي ال يزيلكنالا لاقف

 يف مكوأر نيح ركب معطاحإو يلع معببجت نم اهب انك نيح ايليسرم
 ينزنلاب سأب الف كلذ نم نوررضتل متك ناف ةيرصملا ةكئيطأ

 مهب اوطلدختو ًايلخأر [ىشنلا اهب ةياقالا ةدم دالبلا ةذه يب

 ةدئاف 0



 ماا

 نسحل اهظعإو ايندلا ندم نسحا نم ةنيدملا هذه نأ يزيلكنالا
 نا ةفيرظلا ءايشلاو ةفيطللا يفاملا نم اهيف م ةرثكو اباظن
 ىلع فوقولاو اهيلع جرفنلل انقو موي لك يف انل انلعج ةييشلا نسمقسا
 دفاية سل نا ديزي هد قل اول
 | نيبثلا لاقف نذالاب الا اهيف لوخدلا جابي ال فلا ةزيبلا
 قفأوي : امو ةأنيتأ قفإو اف كدارمو كفي دأر ىلع انأو كدالابب ىردل

 اندنعو قداضلا لح ققاوملا قيفرلا ةعاط انه ئرث الف هانينإ

 ىلع فوقولاو ةهظعلا ةنيدلل 00 | ةفرعم ىل ا
 000 ةرابلا ر انالا نه اهب ام فرعتو اهلهأ لاوح

 كيار عابتاو كدنع ام اس د 0

 نساحمو كلفورعم قم انيار دقو امس ال كتراشأ دنع فوقولاو

 دورنا يدنا الو هرذق وادم ام كدئاوق 00 تكفالخا

 درا رن قل مي اياه رم د لاانواكأ ل
 دارا ام ىلع رداقلا وبف نما اذه نسح ىلع كقفاكيو

 ضورفلا بوجو "يلع بجاولا نم ىرا ينا يزيلكنالا لاقف
 ماضر بالوتسا 2 يدنع ام ةياغو يدهج صقأ لذا ن ١ ةمزاللا

 هذه ىلأ كبرغت ةيلانسللا تنك ثيح يلع رورسلا لاخدإو

 ةلهرتسلا عاق لبحتو دالوالاو نطولاو لهالا ةقرافمو دالبلا

 قارفلا ةبوعصو ةبرغلا ةقشم مكيلع فنخي اب لاغتشالا ىوس يل مث
 دالبلا هذه لاوحأ نم هيلع عالطالا نروبحت ام ىلع عالطالاب



 ربا

 مه بهذو مداخلا مباقف اولخدو نيدلا ع ناهربو يزيلكنالا لزن

 يزيلكنالا رما ممل امش فيس !ونأطل ايلف ماما ةقئال تاربجح ىلا
 هن ةفيطل ةهنرب اوسلجو ةوهنلا أويرشو اولكاف ماعطلا ر اضخلاب

 صدخلا هلحم ىلإ لك مانفرهظلا ليبق كلذ ناكو و ةفيفخ تاثداحم

 اناين ضيليو باينلا نرم هيلع ام علخيو رفسلا رث ١ هنع ليزيل هب

 ماق مث م ةهرب دقرو حارتساف هترب ىلآ يبل مق ةلمجابو ىرخا

 ندري رات تل لوف كلك رزسلا فار غو لمح أضوخ
 ةنيدملا يف جرفتتل جرغيل بيوقعي راظننا يف دعقو هبأين نسحل نيدلا

 ةئيملا هذهب نالا تجرخ نا ينباي هل لاق كلذ هنم هدلإو ع انلف
 هب ترره نم لاك هل طانحاو مثراصباب كيلا سائلا قدح

 كلل اعنام كيدآل كلذ ناك اعرو 8 مئاسنو ماجر نم

 9 انحاص يأر ا ريصت ن ١ ىلزالاغ تبرأ غولب نع

 ناهرب ل اا اهف نر رم ارد 0

 م 000 0

 يشلا كشف ةهرب كلذ رخؤي م 0 | يلأيف هتاقالمل

 رضع هاري نأ بحي هنأ هل لاقو دل وع ىلع فاو

 هربخأو آو يزيلكمالا ىلا بيدوراعي عجرف بحأ ن ةعسلاو بحرلا ىلع

 بحرتلاب. هاقلتف تلا ىلا رضحو 7 ماقف نيشلا هل لاق اب

 لاقف بيرق نمو. ديعب نم ثيدحلا فارطا نابذاجتي اذخاو
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 ثيحي ةفيطلل ا تاثداحلا هذهب قيرطلا انعطق ديف نشلا لافق

 ةفزتم نم ةرينكادلاوه اهنعض يف اندفتسإو ءفاسلا نول ردا ١
 اطاوحا بئارغو تاقولخلا عاونأ نم اهيف امو دالبلا كلت لاوحأ

 فيكو اهنع هتبيغ دعب بوقعي تخال لصح ام تفرعول يدوبو
 هدعب اهتشيعمو اهتلاح تناك

 دعب اهتصغو فرعا لب يتصقك يخأ ةصق نأ بوقعي لاقف

 هش هتساق ام كَل حرشاسو بعصإو يتصقك ا قارف
 لاحما اهرطضا ىتح دئادشلاو نحل عاونإو بئاملاو تاقثملا
 ةيويندلا تإوهشلاو تاذللا نم اهنس هيعدتسي اعرظنلا عطق ل

 تابهارلا رويد نم اريد تلخدو اهيف امو ايندلا نع تضرعاف
 اذإو ثيدحلا اذه ف م اهيِتَو اها و تام نأ ىلأ هيف تبهرتو

 بهذو هب |ولزنف سيرابب ديدحلا ةكس فقوم ىلا لصو روباولاب
 امان دقيت ذكرا يللي را راجح اوين هانا و١
 فن دعب اهلا ملصواف يجيرعلا اهب ربخاف بوقعيل يزثكالا
 يف سانلا ماحدزا ىلا رظني ةبرعلا ريس ةدم ثلا نراكف ةعاس

 اهماظننإو لراملاةئيهو ةرايثلا ةكرحو نيكاكذلا ةرثكو تاقرطلا
 كلذ نسح نم هسفن يف بهجمتاو اهتبنو قرطلا ةفاظنو اهتتورو
 ثيحت ةيرعلا_كاببشر نم هرظت فرصياجل ناك يدا لاك وملك

 أولصو ايلف انليضرم ةنيدمي اقباس 1! 5 نسحأ قسط عراوشب ىأر ظ

 كلذكو لزنف خيشلا ديب ذخإو ةبرعلا نم بوقعي لزن ةدناكوللا ىلا



 نوعبسلإو ةعبارلا ةرماسملا

 سي راب ىلا لوصولا

 همالكن م عضوملا اذه ىلا بوقعي لصو ايلف ثيدحلا لقان لاق

 ضرا يف دجوي هنا يزيلكتالا لاقق سيراب ةنيدم نماوبرق دق |وناك
 ةريغك تانإوبح هركذ ام ريغ بوقعي اهب ناك ينل تاهجلا ينو ةقيرفأ
 نم أهريغ عاوناورجلا سرفوحاسمتل إو ىعفالا اهنم ةيذمو ةقلخملا ةلئاه

 اهيوربلا يف نكسي ام اهنف مينك يف نرحتاسلا اهنصو ذق نإويح
 ادخال نا ايذؤ اديس .ايلا يع .ان ايمو رجلا يق يكلي أ
 هدهاش أم ةيقنب هنم عمسن نأ نا اهريغ يف سيل ام تاتابلأو

 نكلو دالبلا كلت لها نم مهلع عمتجا نم هعمس امو ا
 مالكلا فوتسنو هانعمس امب نالأ هنم ينتكتف سيراب ىلع انفرشأ ثيح

 رخآ ثقو يق



 /.و/

 نم اًدرإو مريغو سيسنرفلاو زيلكنالا دالب ىلا دابزلا نم بلجي
 ضيبلا هداطصي نم دنع راو اذه توق باغو كنلنلا

 ةجرختسملا ةداملا ضايب ينصي توقلا اذه يأ هنا نولوقيو نبللاو

 بولجلا نم اضاي دسا كليلفلا داللب نم بولغأ ناك اذلو هنم

 دجويو ةصاخ 0 نيتاه ف هتوق نال ايسأو اقيرفاأ نم

 يراني ال هدم لحمي اه ديل الالذنلل هالبب ةرثكب اضيأ نأ ناوبحلا اذه

 هنُثو لعا اذه دايز 7 كنملفلا تاهج ناوبح نم ذخكي ام

 هيف نوحيريف فحل كلتا ىلإ هنولسري هتراجي نولغتشملاو لغا

 هيلع قفني تاهجحلا 1 يف نإويحلا اذه ينتتي نمو ةريثك احابرأ

 ريطلاو جاجدلا الآ هنورعطي ال ممال كلذو ةريثك ثاقفن

 ا ل
 لاح يف نئانعو ةيزيلكلا انشر ثح اروح هلمدح اول! نك لس
 بمحتسلو ةرذ عم خوبطم كمس وأ ريط مل نم هل لمعي ديرث هرغص
 ريك ذلا دايز نزال ثاتالا لع ميلوبجلا اذه نم ريكذلا,كابنقا
 هريغيف اطوب هيلا لصي ام اريثك قنالا يف هناف دوج|و نسحأ

 الع سس 7 ج0 كح 975 قبح يستحم
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 اهيف عقيف هقيرط يف ةرفح هل اورفح هديص نرودايصلا دارا اذاف
 انين احل هنورعطيو هوحنو بشخ نم صافقأ يف هنوعضيو هنوذخايف
 تحت عبنجت نإوبحلا اذه نم دابزلا ةدامو ةريغص اعطق هل هوعطق

 فصنو نيعبصإو ًالوط عباصا ثالث وحن سيكلاك ءاشغ يف هليذ
 اذه دجويو ةداللا كلت اهلخاد نمو ةددعتم ةيشغا هلخادو ضرع

 كلافلا قر يكد دح ةنالا ىو هيك دنع ره ذلا فييجلا

 ةداملا كلت هنم ذخؤتو ريو ذخوبف هرغص يف ناوبحلا اذه داصي
 صننلاك يش يف هنوعضي ئىداطصي نأ دعب مهنا هنم اهذخا ةينيكو

 ىتح اهوحنوا يصعب هنويعزيف ةثالث وا نيموي لك هيلا نوتأي من

 هنوبحتبو هليذ ىلع نوضبقيف صنقلا ناكرأ نم نكر يف يوزني
 هلل 1 دلو ع ف نع ا

 يش هنطب تحت عضوي كلذ دنعف هئوف لكب صنقلا يف نيتيفلخلا
 ةقعلمل اك ءيشب نوتايف هئم ةداملا ذخا لبسي رذتتبحو ةكرحلا هعنن

 ةداملا كلت نم عيجت ام نوذخايو سيكلا كلذ يف اهولخديف
 لك ةداللا كلت نم جرخت# ام ةياغو سيكلا ءاشغ ىلع ءاككالاب

 ءاضيب اهرمأ لوأ يف نوكت ةداملا هذهو ناهرد وأ فصنو مرد ةرم
 فطلا دعبلا ىلع اهتحتارو اضايب دتشت مث ةقرز ضعبب ةبوشم
 كلذلو اهنوفل ةعدصم تناك ةبيرق تناك أذا اهنال برقلا ىلع اهنم

 نمو اهتجتار لدتعتف اهريخ ةداملا هذهب نوطلخي راطعالا راجت ناك
 امرثكا نراك ببسلا اذطو ريثك كندنلا دالب يف نإويحلا اذه



 ْن وعبملإو ةثلانلا رماسملا

 دابزلا رودس

 ( بوتعي ةباكح نم )

 لاقي دقو دايزلارونسوأ دابزلا طق تانإويحلا نم ك انهو

 (لاغسلا )و (ىلطالار) لس ني اًرينك ده ,كلل دن

 قوف (اجوك ) ةيالوو شبحلا ضرا نرم ( ايطان) ةيالو قو
 عزف ناوبحلا اذه ةنص يف نويعيبطلا فلدخا دقو ( انويلايس )

 لاقو عبضلا ناش ىف دا اقر عابضلا نم عون هنأ مضعل

 هينيع فو فرطلا قيقر موطرخ هلو بلكلا مج يف هنا نورخا
 نب طلع ليخ ملو طصلا براوتك برايس ل

 ةسهخ لجر لك يف هلو دوسأ ليوط رعش هلجرا ىلعو بلعتلا ليذ

 رضم هحرجو ةسرتفمللا تانإويحلا نم وهو ةداح ةبقتسم دوس رفاظأ

3 
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 ءل) ةيلأ لبف قملاو ةموخلا ضعب لع ةدوغيف اًريغض سأنلا

 نويعلاو رابالا ءام نم يناوالأ ًالعو ىعرلاريديو اًبصتتم هسار ىلغ
 اهلعيو اهب ةدوعي .مدخت نم كلذ ريغ ىلا مللا يوشيو راتالاو
 ةي الا ةيبرثلل ذخوي الو هرغص نف هنم دأري ام ىلع دوعيو ملعيف

 بل اغي ٍةوقلأ ديذش دايقنالا بعص هثخوت لاخ هس وهو ةرغص

 هفلت ىلا يدؤت ةحيق ًالاعفا هب لعفيو ةينيع علقيو هبلغيف لجرلا
 اهضعب لتق ىلا يذؤت ةديدش تابراحم ةدّرفلا نيب غقي ام ازيثكو

 اًنياعن

 رهن سيو عار 3 جست عبس سمسم
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 رجخلا قوف نم اهدايطصا يف مقرط نمو اهحل نولكايو اًريثك
 كلذ اهب اولعف اذاف ةليوط حامر وا يصعب اههوجيو اوشدخي ن
 جرجلا لحم ىلع اهيدي تعضوو اهب ةقلعتم يف يفلا ناصغالا تكرت
 اذه ىلع مالكلا ءافيتساف ةلمحلابو اهتوذخايف ضرالا ىلع طقستف
 ريغ هعابطو هلاعفإو هعاونا ليصفتو رسعتم ىلثم ىلع ن ناوبحلا

 اطلاكشإو اهمأيه » ملعيو هدارفأ نم : اريثك ىأر 0 ان

 اهتداع نم هتيار يذلا نب | مكترضحل لوقا افأو اطاوحأ ضعبو
 طادخت الو ل ا نا اه ةمزاللا

 دوسأ عونلا اذهو اهقرافي الو تاباغلا يف شيعي عون أهنمو اهريغب
 نولو ةيحلاك ةليلق تارعش هنقذ يفو ضيبا هناف دخلا ادع ام هجولا

 قرز طقتب اطقنم نوكي وأ ضايبلا وأ ةقرزلا ىلا برضي هديج

 نبيرولكاد نادرو نطيل لاح ىو ةياةضو رتل
 نسحأ نم هنأ نومعزيوزر الا نيب يف هنولخديو هنوففجت همحل
 هنمو ةدعملاريغت كي رفاك ءراطتم ريع ران ريخ سمان ةيعطالا

 هجر اك حالا ءاامعدل هن عون هئاضعأ ضعب 2 دجوي سنج

 . ام اريثكو كلذ ريغو بعكلإو لجرلا ةبصقو عارذلاو ناذالو
 لافثال ًالماح ةمافلا بصتنم نيتيفلخلا هيلجر ىلع اًيشام ىري

 نيعارذلا لبعوهو مادقا سمخ عونلا اذه لوط غلبيو ةهظع
 ضعب هذخاي بناجلا نيل ىذالا ليلق هنأ الآ ةينبلا يوق ةثحلا رس



4 

 ةيانلاا رضع فاصل وكلوب لمد دل كرف م كلامو
 ذوم ريغ ةثحجلل ريغص عون اه عاونأ ةدّرفلاو هل ليذ ال ام اهنم نأ

 ريثك تكدررع ةنلخ هنم ربكأ عونو لافطالا ءاكب هبشي هتوصو

 نم يدالل ام برقث تاراشإو تاكرح هلو ةنطف ضعب هيفو

 نا نودقتعي نادوسلا نأ ىتح لجرالاو يديالا نع الضف كلذ
 لل اعالا تفلكي» نأ نم هقيخ كلذ" نم هعتي انإو. قطنلا ةناكما يق
 دابر. اذا: هقلا دقداع ل ربك ياا ىلع هررضو ينذالاكةقاشلا

 ىحن هنم عينجأ ةرذلا وأ زرالا عرازم نرم ةعرزم يف لوخدلا

 ةمج لكلا ريل هز ]ح اهريك اطنطاو 'نيللمخ اؤ[قيعتاا

 ةرمتلا لع يذلا 0000 عرزلا يف لخدت ةيقبلاو

 0 ل يا ةم ريغ وأ عرزلا بحاص

 و لا ا يا ]5 ذخابف

 دلو ا ذو هر ىلا روش ومو ردلاىلا ضع

 صلخت ىتح ةيقبلا لدءف تلعفو كلزك ابب تدعصو اهعذخأ

 تناك كلذلو فسالا ىلع آلا عرزلا بحاص لصحي الو عيبج
 0 عونلا اذه تادوسلا 3 ةهارك ٠

 فامدتام اريثك ةدترقلا نأ ةهجلا كلت لهأ نع مهضعب لق

 راجتالا يلاعأ ىل ىلا اهعفرتو رمملا نم نينس عست وحن يف ةريغص تانب
 اًددع ةنس لك يف ةدّرقأا نم نادوسلا داطصيو اهدنع اهيقبتو
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 هنولكايو هنوداطصي نادوسلاو ريل

 اهنم بهتا الو اعاونإو اًددع ةدّرفلا نم رثكأ كانه سيلو

 دحاولا عيطقلا ددع 0 دف ةيظع عئاطق ةعيجت# جرستو اًعارط

 انبا عم الأ اهنم دحإو يشي الو رثكاف فالا ةثالث اهنم

 نم بتري اسرحو هل داقتتو هعبطت اسيئر اهنم عيطق لكل نا لاقيو

 سرح او اهمامأ سيئرلا نوكي تراس اذا اهنإو ةوقو ةئج اهظعا

 دجإو نم رثكا اطل ناك ناف اهطبأ تحت اهدلو لمحت ىننالاو اهنلخ
 اهب تراسو اهرهظ ىلع يتب ام تلمح

 هنم ىضقي أم ةأرحلاو ةوفلأو 0 نم عونلا اذه يفو

 ايدع نيع'افأ دم اهفااوبل نم ريثك ايفا دجاي الو نيحتا

 نصغ ىلإ نصغ نم بش رجلا قوف يبو يزيلكنالا ٌئاسلا عم
 اهنم ةفلظظم تاوصأ اطو ضرالا قوف اهناك ةربحت ىلا ةربحت نمو
 ةعفد صن ةرات ا ظيلغلا اهنمو عبفرلا

 ١ توص هنأ اه ري ِ نم نظيف ةدحأو

 يم ا

 نع عاتزل ةليقريا ن 0

 انعم ون اك نيذلا سرا ضعب اهنع تلاسف ةرواجت ضرالا هجو

 هو ررضو سلا رح اهب يتتث ةدّرفلل تويب اهنأ يقربخاف



 رم

 نم ك انهو ضو هنع تفاضل كلذ الولو اًريفك هنم نوذخايو

 عاونا وهو لحاسلإو ( ادنمأ ) ةهجب هدوجو رثكإو ريثك ابظلا عون
 هسارو هليذ ص لبخلا هباشيو هيلجر نم رصقأ هأدي عون هنمو

 هتوصو ليالا نيعاك ءادوس رعشلا نم ةرئاد هنانجا لوحو هربوو

 كلت يف هدوجو رثكي امو ةيبرتلاو فيلانلا لبقيو زعملا توصك
 ةعبجتم عئاطق ىرفل اهيف جرخي ةمولعم تاقوأ هلو ليال تاهبملا

 ىرملا بلط يف هبونج ةهج ىلا ( لاجتيسلا )رهن لاش نم رفاست
 دي لطب لزواج نجح رواق نقرتي ةهيبلا كلت لهو
 ةهج ادع ام تاهج عيبج نم شيشخلا يف رانلا إومرضي ناب
 ..راناليالا عئاطق تأ ارءاذاهوملا < طاش مزم ةعاج ا

 اهيلع موقيف رهلا ةهج ىلا ترف بناج 1 اهب تطاحا دق
 ا نما نوذغاو هل ماهم نون كام افك نا
 ةيلسو نياكايل نيتل ا ةقرد ةبنل. نون كف رجذي اقنوا هنوني

 يزيلكتالا تاسلا كلذ ينربخأ دقو مثريغ وأ نيببروالل و عوعيببل

 ةنسب اهيا يضع رينا ودق يف دنا يغص انا يح كانه ىأر هنأ

 بدلا وح 0 رول :. هريع نم

 لكايو رجلا ابب دعصي  ةداح رفاظأ هلو ناعلب تاذ ةقيض ةنيعو

 يقو هللا يف شيعي يرب يرسخ ز دو ابناعا بروي مت نا ةراظل ١

 ناوش نم برقا راجنالا نامغا قرف ند ىرب ذل هول
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 ْن وعبسلاو ةيناثلا 0 رماسملا

 ةدرقلا

 ( بوقعي ةياكح نم )

 ندخل او نكذلا» ةينحرسم ركذ اه ريغ تاناورع كامو

 ةِ اهنم دجوي ام امتروص بيكرتو اهكش يف هبشت اهلكو اهريغو
 اكذب :ةاوانج عا اقيرفا يف اهنم دوجوملا نأ الآ دالبلا رئاس

 سوماجلا ةشحودلا تانإويحلا نم اهتاباغ يف دجويو اًددع رثكاو
 مثدنع سوماجلا ربكي دقو اهريغ نم اًدوجو لقا امها الارقبلاو
 نراف هيلع ميه ةآسالاب دحا هل ضرعت نإو ةلينل اكريصي تح

 هيلو ادئار سلا يع دنا ليل نيو نتا و كح يا

 تاياغلا نكسيو ناسنالا نم برهف رقبلا امإو ذيذل باطتسم
 ةهيجلا كلت لها يقأيف ةياغلا ىلا هددع رثكيف اهيف لسانتيو
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 اضن مادقأ ثالث زواجي اهلق هلوط نأ ريغ يقيرفالا رفلا تافصب

 لو اه هنوزوب هع ىلإ يبل اب هاذ ذك وأ: ل وطأ ورعش نأ

 امنالاك طر ل نمل انئايي دنا فلي نكلو ضايبلاو ةرقسلا
 ىهو اطوطخ هرخؤمم ىلع ربصت نأ كشوتو اعضو رفلا يف يفلا

 ضعت نا 1 يفيدأل ا( لطرعت لهن 11 ةيسوتنملا تاناويحتا
 قدم هبلاخم بشنيو هيلع بني كلذ دنعف هنم رارفلا هنكم لو هل

 بلكلاو ناويحلا اذه نيبو هلئقي ىتح 17 رركيو ههجو

 ا لكايو 0 أرداب هأر ىف ةديدش ةوادع

 ضعب يف بردي دقو فلتلل ضرعنلاو فواخلا ماحتنا عم ولو هبل
 00 "ب هل 0 0 0

 0000 بف بي بل تي يي ا

 ظ
 ظ
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 اهب لوانج هديك هل ةبسسلاب ليثلا مظرخ نزال توف هباينإو
 شام تدق اقاف *ارعالا هسفن نع هب عفدي يذلا هحالاسو ءاذغلا

 دق هتوق ةدشورفلا 0 عمو ءادعالا طلستو ءاذغلا مدع هرم

 ضعبل فنا دقف ةرثكلاب هتمواقم ريزانخلا ضعب نم ةرم دهوش
 رمق ةيرو اًريغص ارغ داطصا هلا ريزانخلا نتف ناكو نيحتاملا
 ىلا هنم ريزنختا رفف هسرتفيل ريزانخ ا كلت نم ريزنخ ىلأ موي تاذ

 ةدحإو ةهج نم آلآ هيلع ليبسرفلل ىتييب مل ثيحب قيض ناكم
 حاص اليبس هنم صالخلا ىلا ريزنخلا ري ايلف هقياضو رمفلأ هعبتف

 ثعمس ايلف تيبلا يحاون يف ةرشتنم تناكو هتوص ىلعاب هتوخا ىلع

 اهكرنو ىلوف رارنلاب الأ اهنم نإ لف رفلاب تطاحإو هبلا تعره

 ريكو طقتل 1: رفل|و
 مل مث يندالا ل ىلع ناو لأ نم ءادع ام ل بحتس وهو ةئج

 نسب قر كر ضيبلا ل ىلع ن اذودنلا

 ةليقلا موخل نرولكاي يك هيحل نولكأي نادوسلاو هريغو يمدأ

 هدلج خي راجتالا دصقي نم نولتقي ام اريثكو اهريغو دوسالاو
 ال هنا آلا لعمل بلكل اك ريصي نا ىلا مملعتلل ةيلباق هيف نأ لاقيو

 عون هنم برقيو نيح دعب هعبط هيلع بلغي امر هنال هب قثوي

 ايسج هنم لقا هنأ لا ولو هعيط يف رن اكو يرذلا هيل اود
 لكايو اَمبح هنم ظلغأ هنا الا داتعملا طنلا عافترا يف نوكيو
 فصوي سايقلاب فرعي عون هنمو اهريغو سرع ناو رافلا

َ 



 /خ1

 ْن وعبسلاو ةيداا ةر هادا

 رغلا
 ) بوتغل ةياكح 6 /

 يلا ا
 دوس طقنب طقتم قارب عان هرعشو لجملا ربصي 2
 هليل نابسملا طال را تك ذا علا اتصالا تاك ساو
 ةرملا مظع ةياغلا ىلارفاظالا داح رعشلا ريصق ليذلاو لجرالا
 8 هتافص بلاغ يف رطاك وهو هيلع متو ليفلا يلع مدقي

 تاو مس لا لكش يف ههيشي هنأ ل ةدشلا عم هتاكرحو

 اقيرفاب دجوي ام ةأ ةارجو ةوق زياد أو مح ١" يف طقلا نمربكا ناك
 يف قو اذا هنال اًردان لا اح داصي ال هتوق ةدايزو هنلاسبل رف و
 الابن هديصل نوذخي كلذلو هدئاص هنم مسي ن ١"لق ةلابح

 هرفاظاب هموطرخ قزهف ليفلا ىلع ودعي وهو نانسلا ةمووس
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 ام اًريثكو ناويحو ناسن ا نم هيلعردق ام لك سرتفي ةديدش

 يف لخديو دلبلا يفابم نم برقي اهب تنك ييفلا دالبلا يف هنيأر
 تاذ لخدو ريزانخلإو مغلا نم هب عقو ام ذخايو رودلا ضعب
 اهب ىرجو هقئاع ىلع اهلمحو اه اتتب هنم فطلخاف ةيراج تبب ةليل

 ةنخلاو ةعرسلا عم ثالنلا ىلع ينيو 0 ىدحاب اهدنسي لك

 ماها تلح اوداقق يجامل 2 تلاحم
 اهب اضباق ناك يلا هرفاظأ لحم اريغص ارث أ الا اجب ردح لب

 ةهج نم روديف دسالل ديصلا ءىبهي ناويحلا اذه نأ لاقيو اهيلع
 هعمسيف هتوص لعاب حاص هب رثع ىف دصلا نع ثحبل ةهج ىلا

 اذا هنا مسك" افإو مصب مل كلذ نا لبقو هقححيو هبواجيو دسالا

 باصا اهف هكراش دسالا هكرداف هتديرط *ارو ىرج
 وأ نوعبرأ نايحالا ضعب يف ناويحلا اذه نم بلاني دقو

 0 ديدش ءاوع يف ذخاتو ديصلل ثعبنتف نوسخخ

 2 ةير اضلا شوحولل ا تناك لاخلا هذه كر 1 يفثنو

 شبنو ديصلا يف اضعب اهضعب دعاسيو اهإوقال تضرعتو اهماجا
 ًايزسا كاملا ديح 00 اهراخإ ىف ةدرتم ارا عت ىد راخل

 نم بلكلإو يوأ نب فبشاو لاينغالاو لتقل ىرقلا ىلع ريغتو

 رخالا يلع اهدحأ اطس الا ةرم نايفتلي الف هعم هل ال ام ةوادعلا
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 ناوعتسلا ةرماسملا

 يوأ نبأ

 ) بوعلي 1 نم /

 دل ىلع ريظتته يف تاقإاضرم ضرم كحل كلل نا ملاك

 يو اليلق ال هذعل شعب و تافف ماعطلا نم هعنم ىتح نزح

 ةدّرفلاو شوحولا ن ه رينك ركذ ام ريغ اقيرفأ لحاوس تاهج

 عاونأو ةنيرظلا ل ةفيطللا نإولالا تاذ ةبيتلا رويطلاو

 أم لج نمو لبق نما هآر نكيرل أم 0 ىأر

 بلعتاا 0 سرتفم نإويح وهو يوآ نبا لأ نم اهب

 رفصأ هنولو ابيكرتو ةقلخ امهبشي هنال بئذو 16 هسا انأكو
 0 هيمسي مضعبو بهذملا بلكلا ( سواتيف ) همس اذطو عصا

 ةوسق وذ رافظالا يوق عبصا لوط يف ةظيلغ هباينإو يشحولا



 ق

 ةكرحلا ةفخو ةونلا نم اه ام عم برعلا ليخين أ لافقيو

 ةكرحلا 1 زارا ذأ يرحل ةعرسو

 رظن. كلذ يوذبلا ىاراذافريسلا.لع ردقت الو اهناكم يف ثيينتف

 هنطب ىلع مانو هسرف نع لزت [بيرق ناك نراف دسالا ةهج ىلا
 اًديعب نك ناو هسفني و هاوي و .دبنالا اهيرثنيف تيمالا, هسرق كرب

 م اعل د دقوأ

 يي او ثكاذ ةجنراندويلا هنانالو
 مهأر اذاف خرفالل اه اهوعيببل ةريغص يفو اهدالوا ذخأ بارعالا دانعا

 عجرتو اهعضوم ىل ىلا هلبحت اهنم دحاوب ل تح ه يللا

 0 ده رانا ةيقب ذخاتو مهن مهلا

 عنص اذاف دهعلاب هّوافوو دو |) هظنح دسالا عبط نمو معم
 اًدباراينياال ذو ردع هع

 ماح دبع ناك لاق“ ياك نع طب رسل اه كلذ يق

 هنعمل ترضأ حورق ضعب هدسج ىلع ربظ دسل الاخ
 ةقفشلاو هيلع ةفأرلا ةتذذبأف مكح كانه ناكو همسح تفعضإو

 هنل أف هتوقو هرم 5 3 تلمدنإو ةىرب ىتح هجاعف هب

 هبحاص ملعملا بلكلا عبتي اك هعبتيو هل داقيو هعبطي راصو هبحأو



 فل

 . نكاذ ىلإ طبول اهله نما ة ميزو هيناذإ هر اةقودع
 اذا رئلدتي وعش _ةضاخت ركذلا. ةبقر 7 ةثالث هيقدش نم ةيحان

 هرك ذل نم ىوقأ عونلا اذه نم ىثنالا نا لاقيو هتدبل وهو جاه

 اعلا هن لك سانا 0 امنا مل ل
 ليوط هبنذو ةعبرا نيترخئل أ نم لك فو رفاظا ةسجه نيتمدقملا

 كقي ال الا هالك لفل قرش فقار ليفت نيللي نطل رع

 هب دعشا اذا اصوصخ رثك وأ "لق ناسنا نم ىنخي الو ا
 سارتكا ريغ نم هقيرط يف ىضمسارتفالاو موجخلا دري مل اذاف عوج

 0 كون ناك اهم هودع نم رارفلا هعبط 1 نم سلو ةالابم الو
 ىلا لصي ىتح ينانلإو ءطبلا عم اليلق اليلق رقهتت كلذ ىلأ

 كلذ ببس نأو يارب اير | لاقيو هيف يوزني نمكم
 ةأرللا رب ةتو ال دما نمانلا ا مد ابالا

 فعي ةريثك اًرازم ىهونش كلو هل لصاال كلذ ن | مضعب لاقو

 عي كراش ابر لب نييمدالا نم هل عضخو هتضبق تحن عفو نمت

 هتايح ىلع ءاقبا هنع فع نم هماعط

 عقو اذاف ةعبرأو أ مايا ةثالث شطعلا ليدجي هنأ هعبط نمو
 معيو نابعنل | نم فوذلا اضيا هعبط نمو اًريثك برش ءاملا ىلع

 هتباعا عجب مدحأب عقو اذاف ءا اريصلا م نناكسي طرد د كلا ذ

 هكرت دسالا كلذ ىأر ١ اذاف ضرالا ىلع اهدمو نابعنلا ةروص ىلع

 ىضمو



741 

 نضرعت دق داب اذإو داو اف زم رئاسات ماني رسل لان 1
 تقصل هتيأر الف يعم حالسال ا يف يل
 كلذ ىنم أر الف هيدي نيب للذحلا ةراشأ هبلا ترشإو :ضرالاب

 فرصنإو يثكرت مث 'يلاوح نورتوا مرق 'يلا ىبا
 01 هذه لاثما يف اننليل انيضق اذكهو بوقعي لاق

 ىلأ انقيرط يف انرسو انلحرف راهنلا انيلع علط نأ ىلا 0
 كَ ا 0 يسد
 ىلعي :رشخ ظيلغ عبسلا ناسل نأ نإوي هل
 0 ا 0 هيطس

 ردق ةكوشلا لوط غلبي دقو ىتلحا وحن فلخما ةهج ىلا لئام

 كرجتتف همد لاسو حرجحت اناويح وا انأسنأ سحل اذاف طوطخ ةعبرأ

 هسرتفيف لكألا ةمخ هئم

 ايصال داطقا و ناك ةياسنرفلا دحا نا كلذ نمؤ"لاق

 ةهاعطلي اسيا ولا كال نكي كسك
 لف هحصنو كلذ نع هديس هاهنف اه هدب هيطعي ةراتو هعم مانيو

 ىلا دع دق لبشلاب اذإو ةليل نون هافيبف هعصن لبقي ملو عجب
 مم الف مدلا لاسف ةداعلا ىلع هناسلب هدي سنن راضو مداخلا

 1 هديس هبنتف هسرتفأو مدافملا كلذ" لع ىلع مجنف هسفن كلاي

 اونلظإو هيلع#اوعمتجإو ملوح نم ثاغتسإو يراه رثق 'كلذكا

 ةعرا هيكف نم كف. لك ف دساللو هولختف دمالا لع صاصرلا
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 اور هقي اعلا ةرئانبملا

 عابسلا

 ( بوقعي ةياكح نم )

 درر تي هاوس اوال كلل 3 هكر
 1 هي هلا اغار :| هيزخف رحاب انأر ٠

 0 حلما ىف

 ابكلو هتباصأف 2 هتيمزو 3 5 م

 اهب هجبذف لا

 عد ضل ل سؤ مخ نم ال
 دسالاو ضرالا ىلع ايرط ايرج يف ودجوف يلاحصا رضح

 ىلإ اهيرم ىلا نم هدم تيتو مفي قرلمحاد مدا ولر
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 ريسلا 0 1 نوكرسب 0 ا

 ة دجت انلز امو اهنم اتش رن / هلل ديحلإو انكلو اهاذا نم اقوخ

 انيسمأ ىتح انرسو رصعلا بيرق ةباغلا هذه نم انجرخ قحريسلا
 كلتقد مةداع نمو اهدنع انلزنف تيبلل كانه ءام نبع ىلع

 حابصلل اهوكرتو دعبلا ىلع اًران اودقوا ءالخلا يف وتاب اذا مه ةهجل
 اسوأ نس كل

 © لانو لوحرلا نم نقلل فرط لع الرول
 ركذي نيرضاحلا نم لك ناكف اهركذ يف اهلك ةليللا كلت ةرماسملا
 اهرشو اهرمأ نم هآر وأ هعمس ام
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 اذكهو هدلو ةلزنب هدنع يبلعجو يننلإو ينبحا هتمدخب يئابقو هل

 دعب اًريثك ينعفت هنا ىتح ًرضحو اًرفس ارحبو ارب يعم هبأد ناك
 يفدافا الاطو مترضحل هكذا اك ينطوي يتماقإو يدلب ىلا يلوصو
 ينيلعو هنجايس يف هدهاش ام ةريثك ارابخا رفسلا يف هل يتبع ةدم

 تانإوبج صاوخ نم اريك يل بنصوو اهلهجا تنك ارومأ
 ةيرجل إو ةيربلا قئالخلا بئابعو اهريط لاكشإو اهتابنو ةقيرفالا

 عي لد اهب مومملا ىلع ةقيرفأ ضرأ ْن | مترضح ىلع ىنخي الو اهب

 0 رفل إو دسالاك ةيراضلا شوجولاو ةسرتفملا تانإويحلا عاونا

 هذه نم ريثنك اهب تنك يلا تاهيحلا يفو اهريغب دجوي ال ام
 ىهو عبسلا اهاسقإو اهدشإو يراحصلاو تاباغلا اهإو أم تاناويجبا
 ريفك ةفلخلا لوبم ةثحل '| مظع (ايبغ )و( لاغ ينسلا ) تاهج يف
 اذه نم دجوي ام ظعأ وهف ديدش للا ةوظع ةوق وذ ةأرجلا

 الم سلطالا لابيك تاهجارئاس يف عونلا
 لجاسلا ةهج نيدصاف اهب تنك يتلا ةهجلا نم اجرخ املو

 ةعسأو ةباغ ( وبات ) ةيرق نم م ماي ةثالث ةريسم دعب انتيرط يف اندجو

 : ايكف اهعورف تقالتو اهيل اغا تقبطن نأ رق ةبظع راجتتا اهيف

 الا اهارن نكن ملف س تبل ةعبش ا ابع تيبح دقو انور قوف ةبقاك

 يي ةباغلا هذه لذاد ك1 يلا اذطو اًردان ًاليلق



 ا
 ةطلاخلا ببسب ةغللا هذه ضعب معتق نايحالا ضعب

 عبو نلت نم اداحاسو» ماسلا نحاس هلا ندع
 هنذأتسا مث دبعا ةعبرإو بهذ نم قاوا رشعب اهيلع هأفاكق ةشقا
 ةفايصلل كانه دعا دق خت ةليللا كلت انئبف انو

 دال ذي زيكالا ةموكح لحم ىلا انهجوت يناثلا ويلا فو
 مانأ راظتا يف ايما الآ نلكت الا دالب ىلإ اهتم دينع ةضس اا

 ىلع ىلوملا تدمحو اهانبكرف اهتسو مت نأ ىلا نيموي انفاف اهتلومح
 يدخاب ناكورايدلا كلن لها 'نل يفلختو راظعالا ةفاسم ارق

 ةيرغلا ضرأ نم جورخلإو نطولا ىلا دوعلاب حرفلا ةدنث نم
 لع لعج دق يدلب ىلا يقوش ةدشو ةبركلا هذه نم صلختلاو
 تدك ىح ةياغلا ىلا ةليوط راظننالا فايضم نيذللا نيمو[ ةدم
 ليش عبرأ يفو الك دالبلا هذه ف يتماقأ ةدم نم لوطا اهنا ليختا

 ىتح شيع يل انهي الو رس يل ادهب نيمويلا نيذه يف نكا لف
 جرفلا نم ينلخادفانب ترالمو تركذ اك ةنيقلا يف ايلونو تضقا
 يدلب تلصو ىنم ين ىلع تمزعو هفصو ىلع ردفا ال امرورسلاو

 تاو رسبت ام لكب اهنم تيضرو يتعنص ىلا تعجرو اهب تا

 ةمدخلا نع اهنغيو اهب جوزتي نمب ىلوملا اهقزري نأ ىلا يتخأ عم

 0 اهبعتو
 ينعاط نسحل هتيم تنك يذلا ٌحاسلا لجرلا كلذ ناكو
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 نويرغتسي اهلها انب فاحب ناك نكلو مارتحالاو ماركألا ابله
 انليصوتب نيرومأملا نم انعم نم ناك اهتاه ف 0 7

 هدنع نم هن سلا عفدو هب هب إورداب يش ىلا انحنحا اذأ أنع مهوخني

 اياده ضعب اهب لزنن انك يلا دالبلا اشم يطعي ن ا

 زرخلا نم يشو شاق نم عطق لثم تاهجلا كلت هي بحي ام

 مورلا نم ةبرشا ضعب انيلا نودهي اوناكو جاجز نم رواسإو

 لحم يفو ( يروب ) ةنيدم انلصو يتح نيرئاس انلز امو ذيينلاو
 لابجر م يبنعأ ) ( انوبلا دايس ) تاهج يف فرصنملا كلل ةماقأ

 ةينسريكال بلاء هع نوم عاليا ة سلع قو( الا
 اسال نرد هلع ايدل ةلفعلا) لدي ايوا
 رشا ايلتس وكس دقو نمل سنا غلا مام
 نأ كارا زو راسو لركالا ديرتوا ار طالإ رايق عم ههالاطلا ١
 ىلعو ههشحو ءؤارمأ هلوحو ريصح ىلع اًملاج اندجوف هيلا انلصو
 نمو انامل انل ماق انآر ايلف هدالب لهإو هركاسع ضعب هنم دعبلا

 هربخاف ينع هلأس من 5 هبناجب هسلجإو هدي زهو هحناصف حاسلا ىلأ هدي

 ىتح معم تنك نرمم ينصلخ فيكو يتيضق هل حرشو يتصقب
 ففرغي . ةنراكو .ةيزيلكنا تايبلك نضع كلما: ىل انيق هغم ترص

 اهيف ةراجتلا تالعم هنم بيرقلاب لل ن ببني ربكتالا مدل ام الين

 يس كلملا هروزيو هتاجاح ضعبل كلملا روزي ن < يزبك اح
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 ١ نيدلا لع ا

 كو سوا

 ف وتملأو ةيمانلا 0 :رماشملا

 بوعي ةياكحت ىلا دوغ

 لصخو هعقد ام عاسلا كللذ عقد نأ دعب بوقعغي لائق

 ينعدوي ثايو ذلبلا يف ةليللا كلت أنتب هنيبو يذيس نيب يضارتلا

 ممصأ ايلف هنتيب لها عيقجو ةدلع تنك نم اًضوشخ ةفرعا فنك قره

 هرقل أل ةلط ذ لحاسلا نيدصاق انبكرف رفسلل انق حابضلا

 > عي نال ةهظع تاقشم هرعوو قيرطلا رح نم اهيف اندهاش مايا

 تامجالاو كربلإو تاباغلاو لابجا اهتللخت ذق دالبلا هذهب قرطلا
 نع ةيلاخ ىرخأ تالحم يف ةراتو ىرتلا ضعب ف ةرات تيبن اكق
 ةموكح ا نَدل نم ثامالعإو يسرا حتاسلا عم نق .ىرقلا



 ل
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 ةداقسلا بحاص لضانلا ماعلا ةرضحلا

 كرابم اشاب يلع
 اتباس ةيرصملا ةيمومعلا لاغشالا رظان

 كأ هان تلا

 نيس دحدسلا
 ردك ةسورحلا ةديرج ةعبطم يف عبط

]| 
 ة همي

 ا
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